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RESUMO 

SOUZA, Camila Beatriz Moraes Contrucci de. Percepção e conhecimento de evolução 

biológica: uma investigação com estudantes do ensino superior. 2022. 176 f. Dissertação 

(Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática – Instituto de Ciências Ambientais, Químicas 

e Farmacêuticas, Universidade Federal de São Paulo, Diadema, 2022. 

 

A evolução biológica é o eixo central da Biologia enquanto ciência e eixo estruturante na 

Biologia enquanto disciplina. O pensamento evolutivo transpassa as fragmentações das áreas 

disciplinares, possibilitando a compreensão de uma ciência integrada, além de proporcionar 

reflexões de cunho social e acentuar o pensamento crítico dos discentes. Assim, esta pesquisa 

tem como objetivo principal investigar as percepções e compreensões de primeiranistas 

universitários sobre a evolução biológica. O instrumento elaborado para a coleta de dados 

consiste em um questionário com questões elaboradas em formato de resposta Likert que 

abrange dimensão de conhecimento, conteúdos aprendidos no Ensino Médio, opiniões e 

autoeficácia frente ao tema. Para averiguar os conhecimentos, estabeleceu-se oito noções 

elementares como conceitos estruturantes da teoria evolutiva: descendência com modificação, 

especiação, ancestralidade comum/origem única, gradualismo, variabilidade, seleção natural, 

contingência e evolução humana. O questionário foi aplicado a noventa e oito estudantes que 

ingressaram em 2021 em cursos relacionados às Ciências Exatas e da Terra em uma 

universidade pública. Os resultados de conhecimento evidenciaram equívocos nas noções de 

descendência com modificação, gradualismo, seleção natural e contingência; em especial frente 

às explicações de como o processo evolutivo ocorre. Observaram-se obstáculos cognitivos 

derivados de vieses intencional/antropomórfico, essencialista e teleológico. Os estudantes 

demonstraram contato com os conteúdos evolutivos durante o Ensino Médio, ressaltando maior 

contato com a noção de gradualismo e menor com seleção natural. As opiniões acerca da 

evolução biológica revelaram-se positivas, apesar de quase metade dos participantes não 

invalidarem que a evolução biológica é uma teoria baseada em especulação e validarem o 

processo evolutivo como direcional. Quanto a autoeficácia, os estudantes demonstram maior 

facilidade em reconhecer que a espécie humana é tão evoluída quanto qualquer outra e maior 

dificuldade em associar a diversidade dos seres vivos com genética e evolução. Estes resultados 

destacam obstáculos e concepções equivocadas em conceitos centrais para aprendizagem da 

evolução biológica em um público enviesado. Desta forma, esta pesquisa contribui fomentando 

reflexões e discussões que visem a aprendizagem significativa de evolução biológica. 

 

Palavras-chave: Educação Básica. Ensino de Ciências. Ensino de Biologia. Percepção pública 

da Ciência. Questionário Likert. 
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ABSTRACT  

SOUZA, Camila Beatriz Moraes Contrucci de. Perception and knowledge of biological 

evolution: an investigation with higher education students. 2022. 176 p. Dissertation (Master 

in Science and Mathematics Teaching) – Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e 

Farmacêuticas, Federal University of São Paulo, Diadema, 2022. 

 

Biological evolution is the central axis of Biology as a science and it is the structural axis of 

Biology as a course. Evolutionary thinking goes beyond the fragmentation of science classes, 

enabling the understanding of an integrated science, providing social reflections and enhancing 

the critical thinking of students. This research aims to investigate the perceptions and 

knowledges of first-year undergraduation students about biological evolution. The instrument 

developed for data collection consists of a questionnaire with items in Likert-response format 

with sections about knowledge, content learned in high school, opinions, and self-efficacy on 

the biological evolution. In order to ascertain evolutionary knowledge, eight elementary notions 

were established as structural concepts to understanding the evolutionary theory: descent with 

modification, speciation, common ancestry/single origin, gradualism, variability, natural 

selection, contingency, and human evolution. The questionnaire was applied to ninety-eight 

2021 entrants in courses related to the Exact and Earth Sciences at a public university. The 

knowledge results showed misconceptions about the notions of descent with modification, 

gradualism, natural selection, and contingency, especially regarding to explanations of how the 

evolutionary process occurs. Cognitive obstacles derived from intentional/anthropomorphic, 

essentialist, and teleological biases were observed. Students showed they had learned 

evolutionary content in high school, emphasizing more familiarity with the notion of 

gradualism and less with natural selection. Opinions about evolution were positive, although 

almost half of the participants did not invalidate that biological evolution is a theory based on 

speculation and they validated the evolutionary process as directional. As for self-efficacy, 

students show greater ease in recognizing that the human species is as evolved as any other and 

greater difficulty in associating the diversity of living things with genetics and evolution. These 

results highlight obstacles and misconceptions in understanding biological evolution in a biased 

public. Thus, this research intends to contribute with reflections to foster discussions aimed at 

meaningful learning of biological evolution. 

 

Keywords: K12. Science teaching. Biology teaching. Public understanding of Science. Likert. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Evolução é a teoria que unifica as ciências biológicas. A perspectiva evolutiva permite 

que os estudantes compreendam a vida em sua narrativa histórica e os processos que levaram 

as causas da diversidade e das características dos organismos (FUTUYMA, 2002; FUTUYMA, 

2009). Ao contar esta história da vida, o pensamento evolutivo reúne e integra diversos ramos 

da biologia (FUTUYMA, 2009; MAYR, 1998; MAYR, 2005; MEYER; EL–HANI, 2005).  

O biólogo evolucionista Douglas Futuyma (2009, p. 15) acrescenta as contribuições 

deste tema “para assuntos de cunho social em áreas como as ciências da saúde, agricultura, o 

uso de produtos naturais, conservação e a compreensão sobre nós mesmos”. Assim, conhecer a 

teoria da evolução biológica, bem como seus desdobramentos, auxilia os educandos a 

desenvolverem o pensamento crítico e evitando o proselitismo ideológico (BIZZO, 1994; 

FUTUYMA, 2002; TIDON; VIEIRA, 2009). 

Entretanto, a aceitação e aprendizagem da evolução biológica necessita transpor 

obstáculos de diferentes esferas como científica, afetiva, pedagógica e didática (ALLMON, 

2011; BIZZO 1994; ROMA NAVARRO; MOTOKANE, 2009; ROMA NAVARRO, 2011; 

TIDON; VIEIRA, 2009). Uma forma de aprofundar nas discussões sobre concepções e sobre o 

conhecimento da evolução biológica por parte dos estudantes é ouvir suas opiniões por meio de 

pesquisas de percepção.  

A percepção ou compreensão pública da Ciência investiga os interesses, conhecimentos 

e atitudes da população frente à ciência, tecnologia e sociedade com o intuito de propor soluções 

e decisões na esfera pública (CGEE; 2017; CGEE, 2019; VOGT, 2005; VOGT, 2011). Os 

levantamentos desta natureza fornecem subsídios para a elaboração de políticas públicas, 

reflexões de interesses sociais, análise das mudanças que ocorrem nas opiniões públicas ao 

longo do tempo e diálogos com os processos educativos (CGEE; 2017; FAPESP, 2005; 

SANTOS GOUW, 2013; TURNER, 2008). 

Estudos realizados no Brasil ao longo dos últimos trinta anos remontam alguns conflitos 

para aceitação e compreensão de algumas noções elementares da evolução biológica. Destaca–

se a dificuldade de estudantes do ensino básico e do ensino superior em itens relacionados à 

origem da vida e ancestralidade comum, especialmente quando retratam a evolução humana; 

além da forte tendência de explicar a mudança ao longo das gerações a partir do uso e desuso 

dos órgãos (BIZZO, 1994; BIZZO, ALMEIDA; FALCÃO, 2007; ALMEIDA, 2012; ARAUJO; 
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2020; MOTA, 2013; OLIVEIRA, 2009; OLIVEIRA, BIZZO, 2011; OLIVEIRA; BIZZO, 2015; 

OLIVEIRA, 2015).  Tais equívocos estão relacionados a obstáculos cognitivos decorrentes da 

contra intuitividade do processo evolutivo e correlacionam-se com o viés intencional, com a 

teleologia e com o pensamento essencialista (ALLMON, 2011; COLEY; TANNER, 2012; 

GREGORY, 2009; POBINER, 2016; THAGARD; FINDLAY, 2010). 

Assim, pesquisas que exploram a percepção e os conhecimentos deste tema na 

perspectiva dos estudantes são fundamentais para consolidar o ensino de Biologia sob o prisma 

integrador e sistêmico (CARVALHO; NUNES–NETO; EL–HANI, 2011; MEGLHIORATTI 

et al., 2009; OLEQUES et al., 2011). Considerando este contexto, o presente estudo tem em 

vista responder a seguinte questão: após finalizarem a educação básica e seguirem para o ensino 

superior, quais são as percepções e conhecimentos sobre evolução biológica que calouros 

universitários de cursos de Ciências Exatas e da Natureza apresentam? 

Para tal, elaboramos um questionário que visa identificar conhecimentos, conteúdos 

aprendidos no Ensino Médio, opiniões e autoeficácia do público em questão frente a evolução 

biológica com itens elaborados em formato de resposta de Likert. Na seção de conhecimento, 

os itens foram embasados nos sete princípios fundamentais da teoria da evolução biológica: 

descendência com modificação; especiação; origem única/ancestralidade comum; gradualismo; 

variabilidade; seleção natural e contingência, elencados por Scheiner (2010). Acrescentou-se, 

ainda, uma categoria relacionada a evolução humana. Estes oito segmentos são considerados 

como noções elementares necessárias para compreensão satisfatória do conteúdo de evolução 

biológica.  

As noções elementares consistem em conceitos que estruturam o conhecimento da 

biologia evolutiva (CARVALHO; NUNES-NETO; EL-HANI, 2011; GAGLIARDI, 1986; 

SCHEINER, 2010). Assim, as noções possuem relações entre si e com outras ciências, 

estabelecendo uma rede conceitual que possibilita explicações evolutivas de maneira coerente 

e sem obstáculos cognitivos.  

Investigar elementos básicos do conhecimento, em consonância com aspectos tais como 

conteúdos aprendidos, opiniões e autoeficácia, permite maior dimensão do entendimento dos 

estudantes e maior amplitude para discussões educacionais acerca da evolução biológica. 

Espera-se, portanto, que esta pesquisa contribua com debates sobre conceitos estruturantes da 

evolução biológica, que devem receber enfoque especial devido aos vieses que apresentam, não 

possibilitando o estabelecimento da rede conceitual necessária para aprendizagem significativa.  
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OBJETIVO GERAL 

O principal objetivo deste trabalho é investigar as percepções e os conhecimentos que 

estudantes no primeiro ano do ensino superior possuem acerca da evolução biológica através 

da elaboração e validação de um questionário sobre as noções elementares da teoria evolutiva. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Investigar os conhecimentos dos estudantes a respeito das noções elementares que 

compõe a da evolução biológica;  

❖ Analisar quais conceitos de evolução são mais populares e quais são mais 

deficientes entre os primeiranistas; 

❖ Identificar quais conteúdos de evolução biológica os estudantes lembram de ter 

aprendido no seu Ensino Médio;  

❖ Identificar as opiniões dos estudantes sobre evolução biológica; e, 

❖ Identificar autoeficácia dos primeiranistas frente à algumas atividades relacionadas 

ao conhecimento evolutivo. 
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1.2 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação foi organizada em cinco capítulos, considerando a atual Introdução, 

que visa introduzir e contextualizar o estudo e seus objetivos. Os quatro capítulos seguintes são 

sumarizados a seguir, com o intuito de permitir o leitor a ter uma visão geral desta pesquisa e 

seus argumentos. 

No capítulo de Fundamentação teórica são expostas as cinco frentes teóricas que 

compõe o cenário da pesquisa: a evolução biológica enquanto conceito e breve histórico; como 

a evolução é abordada nos documentos curriculares do Ensino Médio no cenário nacional; como 

o tema é retratado nas pesquisas de ensino de Biologia; e, as contribuições das pesquisas de 

percepção pública da Ciência e Tecnologia para o ensino. Estes itens serviram de base para a 

elaboração, estruturação e análise do instrumento de dados, um questionário que visa investigar 

os conhecimentos e as percepções dos estudantes sobre evolução biológica. 

Em Metodologia é descrito o percurso metodológico do estudo. Neste momento são 

caracterizados a natureza quantitativo da pesquisa, o caráter descrito, a escolha do público-alvo, 

planejamento amostral, os aspectos éticos exigidos pelo comitê de ética, as etapas da elaboração 

e validação do questionário da pesquisa, a coleta e a análise de dados. 

O capítulo de Resultados e discussão exibe e discute os dados encontrados a partir da 

aplicação do questionário realizada pela plataforma Microsoft Forms entre outubro de 2021 e 

janeiro de 2022. São retratados a caracterização dos participantes, os conhecimentos dos 

estudantes a respeito das noções elementares que compõe a da evolução biológica, quais 

conceitos de evolução são mais populares e quais são mais deficientes, os conteúdos que os 

estudantes lembram de ter aprendido no seu Ensino Médio, as opiniões sobre evolução 

biológica e, por último, a autoeficácia dos participantes frente às atividades relacionadas ao 

conhecimento evolutivo. 

Por fim, em Considerações finais apresenta uma síntese da discussão e os principais 

achados na aplicação do questionário. Este capítulo também exibe considerações sobre o estudo 

e reflete sobre as contribuições destes achados para a educação, especialmente no ensino de 

Biologia. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, será desenvolvido os referenciais teóricos para a discussão deste estudo. 

São expostos aqui cinco frentes que compõe o cenário desta pesquisa: a evolução biológica 

enquanto conceito e breve histórico acerca das ideias evolutivas; como a evolução é abordada 

nos documentos curriculares do Ensino Médio no cenário nacional; como o tema é retratado 

nas pesquisas de ensino de Biologia; e, as contribuições das pesquisas de percepção pública da 

Ciência e Tecnologia para o ensino. 

 

2.1 EVOLUÇÃO BIOLÓGICA: CONCEITO E BREVE HISTÓRICO  

O conceito de evolução biológica é definido como “descendência com modificação, e 

geralmente com diversificação” (FUTUYMA, 2009, p. 4, destaque do autor) ou como 

“modificação das espécies ao longo do tempo” (MEYER; EL-HANI, 2005, p. 15). Ambas as 

definições se complementam ao considerar que as espécies se modificam gradualmente por 

descendência com modificação por meio da transmissão de características hereditárias. Este 

pensamento representou uma nova forma de compreender a origem e relação entre os seres 

vivos que eclodiu no século XVIII (FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2020; MAYR, 1998; SOBER, 

2000).  

A seguir discorre-se o percurso histórico e a contextualização da evolução biológica. O 

intuito aqui é fundamentar uma base de conhecimento para o leitor, leigo ou não, assimilar as 

noções elementares, isto é, conceitos estruturantes para o ensino-aprendizagem de evolução, 

elencadas no final desta seção. Assim, é apresentado o evolucionismo enquanto cosmovisão e 

teoria, a teoria evolutiva de Darwin-Wallace, a teoria sintética da evolução e, por fim, as noções 

elementares. 

 

2.1.1 De cosmovisão à teoria 

Do surgimento do cristianismo até o século XVII, dominava a visão de um mundo 

estático concebido por um Criador (ABRANTES, 2020; CAMPOS-DE-PAZ; PINNA, 2021; 

FUTUYMA, 1983; MEYER, EL-HANI, 2005; ROSENBERG; MCSHEA, 2007). Nesta 

concepção fixista não haveria extinção ou alteração, todas as espécies teriam sido criadas 

exatamente como as vemos hoje. Todos os seres, inanimados ou animados, seriam concebidos 
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e organizados em uma scala naturae (Grande Cadeia do Ser), uma escada ascendente de 

complexidade que levava à perfeição, o que para o pensamento do período significava dizer 

que era direcionada à espécie humana (MAYR, 2009). 

Contudo, apenas no século XVIII a visão de um mundo dinâmico é incorporada nas 

explicações das ciências físicas. O matemático francês Pierre-Simon, marquês de Laplace (1749 

– 1827), e mais tarde, o filósofo alemão Immanuel Kant (1724 – 1804) propõem a origem das 

estrelas e das galáxias a partir de uma nebulosa. Ainda, as descobertas na geologia sobre a 

alteração do relevo devido ao depósito de sedimentos em camadas possibilitaram uma maior 

dimensão do tempo geológico e da formação da Terra (BOWLER, 1989; FIGUEIREDO; 

OLIVEIRA, 2020; MAYR, 1998; MEYER; EL-HANI, 2005).  

Meyer e El-Hani (2005) incluem as teorias da evolução biológica à nova visão de mundo 

deste período, chamada de evolucionismo ou transformismo: 

A ideia básica do evolucionismo, seja aplicado aos astros siderais, às formas do relevo 

ou aos seres vivos, é a de que o estado natural de todas as coisas que existem no mundo 

é a mudança. A permanência, quando ocorre, é uma exceção. As teorias da evolução 

biológica propõem, portanto, que os seres vivos não são imutáveis: aqueles que são 

vistos atualmente nem sempre existiram, nem sempre tiveram a mesma forma e nem 

mesmo existirão. (MEYER; EL-HANI, 2005, p. 18) 

O plural de teorias da evolução merece atenção especial. Ridley (2007, p. 31) aponta 

que apesar de “naturalistas e filósofos [...] chegarem a especular sobre a transformação das 

espécies [...], nenhum desses pensadores elaborou qualquer ideia que pudesse ser reconhecida 

hoje como uma teoria satisfatória para explicar porque as espécies mudam”. Devido a esta 

lacuna, as ideias não geraram impacto na época (MEYER; EL-HANI, 2005; RIDLEY, 2007).  

Futuyma (2009) sugere que, embora os conceitos de mudança biológica serem distintos 

da evolução de Darwin, a maior aproximação de uma teoria evolutiva no século XVIII teria 

sido a teoria sobre os moldes internos das espécies elaborada por Georges Louis Leclerc, o 

Conde de Buffon (1707 – 1788). Para Buffon, as espécies que compartilhavam o mesmo gênero 

possuíam um molde interno imutável que surgia por geração espontânea, inclusive nas formas 

de vida mais complexas (BOWLER, 1989; CAMPOS-DE-PAZ; PINNA, 2021; FUTUYMA; 

2009).  

Nesse sentido, espécies semelhantes como o burro e o asno, seriam formas variantes do 

mesmo molde original (ancestral comum), e teriam diversificado devido à influência exercida 

por diferentes ambientes nos quais foram expostos. Apesar de limitada, a teoria de Buffon 

publicada na coleção de volumes intitulada de Histoire Naturalle, iniciada em 1749, se 
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aproxima do pensamento evolutivo ao trazer a ancestralidade comum e o ambiente como fator 

de mudança para a diversidade (BOWLER, 1989; CAMPOS-DE-PAZ; PINNA, 2021).  

Cerca de 50 anos após o primeiro volume de Buffon, o naturalista francês Jean Baptiste 

Pierre Antoine de Monet (1744 – 1829), cavaleiro de Lamarck, propõe “a mais significativa 

hipótese pré-darwiniana, que em certo sentido representa a culminação do pensamento 

evolutivo do século dezoito” (FUTUYMA, 2009, p. 18). Considerando a grande cadeia do ser, 

Lamarck teoriza nos seus Discours d’ouvrture (a partir de 1800) e em Philosophie Zoologique 

(1809) a modificação biológica através de uma escalada contínua e linear de complexidade dos 

organismos (BOWLER, 1989; CAMPOS-DE-PAZ; PINNA, 2021).  

Na perspectiva de Lamarck, todos os seres vivos originaram-se individualmente como 

formas de vida simples por geração espontânea e apresentavam uma tendência inata direcionada 

ao progresso. Para ele, os indivíduos transformavam-se em formas cada vez mais complexas 

com o passar das gerações. Dessarte, a diversidade dos organismos representada pelos degraus 

da scala naturae refletiria diferentes estágios no tempo que estes se encontram e, 

consequentemente, não haveria extinção das espécies (FUTUYMA, 2009; MAYR, 1998; 

MEYER; EL-HANI, 2005). 

Os dois mecanismos para explicar como essas mudanças evolutivas ocorriam, chamados 

por Lamarck de Primeira Lei e Segunda Lei, não eram conceitos inéditos na época 

(FUTUYMA, 2009; MAYR, 1998; MEYER; EL-HANI, 2005). A Primeira Lei seria o princípio 

do uso e desuso, isto é, o uso frequente de um órgão por necessidade causaria seu o 

desenvolvimento gradativo, enquanto a ausência de uso o atrofiaria. Já a Segunda Lei seria o 

princípio da herança dos caracteres adquiridos, ou seja, as modificações individuais 

desenvolvidas ou atrofiadas ao longo da vida seriam transmitidas aos descendentes. Assim, o 

desenvolvimento gradativo da geração parental seria herdado na progênie que, com o uso 

frequente, o desenvolveria ou o atrofiaria ainda mais (CECCATTO; PONTE, 2015; MAYR, 

1998; RIDLEY, 2007).  

Segundo Mayr (1998), Lamarck enquanto evolucionista não só teve pouco impacto 

acadêmico no decorrer de sua vida, como também passou por cinquenta anos de esquecimento, 

até ser redescoberto após 1859. Quando citado, Lamarck era referido por seus equívocos, “por 

sua crença na hereditariedade tênue, na perfectibilidade inata e na especiação por geração 

espontânea” (MAYR, 1998, p. 402). Atualmente Lamarck é estudado em razão da Lei Primeira 

e Lei Segunda, baseadas em ideias consensuais de sua época e que nunca reivindicou autoria, 

enquanto é olvido por suas ideias centrais, bem como sua contribuição como zoólogo e 
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sistematizador de invertebrados (BOWLER, 1989; CAMPOS-DE-PAZ; PINNA, 2021; 

MAYR, 1998; MEYER; EL-HANI, 2005). 

De tal modo, não se pode deixar de citar Mayr (1998), quando afirma: 

É tempo de prestar-lhe [à Lamarck] o reconhecimento por suas contribuições 

intelectuais maiores: o seu evolucionismo genuíno, fazendo proceder inclusive os 

mais complexos organismos a partir de ancestrais infusórios ou vermiformes, seu 

inabalável uniformitarismo, seu acento na grande idade da terra, sua ênfase na 

gradatividade da evolução, seu reconhecimento da importância do comportamento e 

do meio ambiente e sua coragem de incluir o homem na torrente evolutiva. (MAYR, 

1998, p. 402) 

A breve jornada histórica desta seção contextualiza a evolução biológica para além de 

um conteúdo meramente científico. Ressalta-se também que não se tratou da epifania de um 

único homem genial, mas em uma renovação na visão de mundo que germinou por séculos, 

formando um arcabouço teórico para os dois nomes seguintes. 

 

2.1.2 Darwin e Wallace 

 A teoria da evolução biológica por seleção natural foi pensada de maneira independente 

por Charles Robert Darwin (1809 – 1882) e por Alfred Russel Wallace (1823 – 1913). Ambos 

os trabalhos foram apresentados na Linnean Society de Londres, em julho de 1958. Mayr (1998) 

aponta que a publicação pouco efeito surtiu, de modo que o presidente da Linnean Society 

afirmou no relatório anual que o respectivo ano não havia sido marcado por grandes 

descobertas. 

Mayr (1998) relata que Darwin tornou-se evolucionista após sua viagem ao redor do 

mundo no HMS Beagle (1831 – 1836). Neste período, Darwin revelou-se como naturalista 

inato, que coletou e registrou minuciosamente o máximo de informações observadas 

(BOWLER, 1983; DARWIN, 2018). Assim, segundo Mayr (1998), teria sido nos dois anos 

seguintes da viagem, durante o processo de organização de suas coleções e registros, com 

estudos de outros especialistas, que o pensamento evolutivo se estabeleceu para Darwin como 

modelo explicativo. Em 1842 ele inicia o esboço Essay sobre a origem das espécies, seleção 

natural e especiação geográfica, terminando o manuscrito em 1844, embora sem publicar. 

Wallace realizou duas viagens nas quais produziu registros detalhados e elaborou a 

teoria da evolução por seleção natural. Na viagem para a América do Sul, Wallace ficou de 

1848 a 1852 no Brasil explorando o Rio Amazonas e, posteriormente, o Rio Negro, o que foi 
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fundamental para estudar a distribuição geográfica das espécies (ARANHA, 2019; CARMO; 

MARTINS, 2006). Entretanto, foi na expedição do Arquipélago Malaio (1854 - 1862) que ele 

desenvolveu sua teoria de evolução por seleção natural (BEDALL, 1972, apud BULMER, 

2005).  

Segundo Mayr (1998) e Bulmer (2005), Wallace publicou, em 1855, que todas as 

espécies teriam surgido a partir de uma espécie pré-existente aparentada. Sem saber que Darwin 

já havia escrito um manuscrito sobre a origem das espécies e sua diversificação por seleção 

natural, Wallace escreve um artigo com ideias semelhantes e o encaminha para avaliação de 

Darwin, em 1858 (BOWLER, 1989; MAYR, 1998). O resultado é a apresentação simultânea 

de partes do Essay de 1844, uma carta de Darwin à Asa Gray e do trabalho de Wallace, 

indicando que ambos chegaram as mesmas conclusões, porém reiterando o pioneirismo de 

Darwin. 

Carmo e Martins (2006) realizaram estudo comparativo das semelhanças e diferenças 

sobre seleção natural nas propostas de Darwin e Wallace. As autoras citam como semelhança: 

a importância que ambos davam à seleção artificial, a luta pela sobrevivência inspirados em 

Thomas Malthus (1766 - 1834), o papel relevante da sobrevivência do mais apto e na seleção 

natural atuando para preservar variações úteis para a espécie. Quanto as divergências, as autoras 

discorrem sobre a discordância de Wallace sobre as diferenças (cor, ornamentação, etc) entre 

machos e fêmeas como exclusivas da seleção sexual e sobre as faculdades mentais serem 

resultado de seleção natural. 

Aproximando o estudo comparativo do universo educacional, Carmo, Bizzo e Martins 

(2009) afirmam que abordar Wallace em sala de aula oportuniza discussões sobre a natureza da 

ciência, dado que: 

[...] podemos afirmar que não há conclusões tiradas do nada, tudo faz parte de um 

contexto, ou seja, o pensamento científico não é construído por gênios que por uma 

inspiração divina formularam determinada teoria. Mas por seres humanos que, 

embora possam se destacar por suas contribuições, são influenciados pelo contexto 

no qual estão inseridos, podendo cometer erros e acertos. Portanto, a ciência é falível. 

(CARMO; BIZZO; MARTINS, 2009, p. 230) 

Mayr (2005) aponta que a visão de mundo baseada no dogma cristão, com concepções 

finalistas, essencialistas e deterministas, só deixaram de ser predominantes após a publicação 

de A Origem das Espécies (1859). O livro de Darwin simbolizou o divisor de águas entre as 

visões de mundo estático e dinâmico. Após um período de controvérsia levantado pela 

polêmica, as ideias de Darwin estabeleceram uma ciência secular, exercendo grande influência 
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no pensamento moderno (FUTUYMA, 2009; MAYR, 2005). Ridley (2007) marca a publicação 

de 1859 como o surgimento da biologia evolutiva enquanto ciência. 

Em A Origem das Espécies (1859), Darwin apresenta uma série de evidências 

convincentes que corroboram com a mutabilidade das espécies e a seleção natural como 

principal mecanismo pelo qual a evolução ocorre. Meyer e El-Hani (2005) resumem as 

evidências evolutivas em semelhanças entre os seres vivos (estruturas homólogas), 

convergências (estruturas análogas), órgãos vestigiais, evidências paleontológicas e variação 

geográficas. 

No que se refere a evolução de Darwin, Mayr (2005) aponta que seu arcabouço 

explicativo consiste em cinco teorias:  

1) A evolução propriamente dita: as espécies mudam com o passar do tempo, teoria 

corroborada pelas evidências evolutivas supracitadas. 

2) Descendência comum: novas espécies surgem de espécies preexistentes, de forma 

que a diversificação não seria linear, mas sim ramificada (Figura 1). A ramificação 

representada em uma árvore que compõe o cladograma, invés de uma escala como 

no scala naturae, indica que todos os seres vivos são aparentados em menor ou 

maior grau compartilhando um ancestral comum.  

Figura 1 - Diferença entre evolução como fenômeno linear e como fenômeno ramificado 

 

Fonte: Ridley (2007, p. 32) 

3) Gradualismo versus saltacionismo: as mudanças evolutivas surgem pelo acúmulo 

de variações sutis sucessivas de forma lenta e gradual, não por saltos.   

4) A multiplicação das espécies: toda população de uma determinada espécie possui 

variedade entre os indivíduos e, por meio da seleção gradual em uma longa escala 

do tempo, uma população diversificaria em espécies diferentes. A especiação, nome 
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dado a este processo, pode ser alopátrica (surgimento de uma barreira geográfica), 

simpátrica (na mesma região geográfica, ocorre isolamento reprodutivo) ou 

parapátrica (distribuem-se em áreas contíguas).   

5) Seleção natural: esta teoria é a medula da evolução e, por ser complexa, exige uma 

sequência de enunciados lógicos. Eis eles:  

I. Os seres vivos se reproduzem mais rapidamente do que os recursos naturais 

que necessitam, contudo, as populações mantêm tamanho estável, indicando 

luta pela sobrevivência (MEYER; EL-HANI, 2005). 

II. Toda população apresenta variação entre as características dos indivíduos, 

sendo que parte dessa variação pode ser transmitida aos descendentes. 

Naturalmente, algumas características serão mais vantajosas para sobreviver 

em determinado ambiente que outras. Os organismos com atributos 

vantajosos possuem maior chance de sobrevivência e consequentemente, 

maior chance de se reproduzir e de gerar mais descendentes do que os 

demais.  

III. O ambiente atua como um fator de seleção dos animais com traços mais 

favoráveis para a vida naquelas condições específicas. Assim, a tendência 

do ambiente é conservar as características vantajosas.  

A seleção natural retrata, portanto, o mecanismo pelo qual a evolução biológica atua e 

diverge do pensamento teleológico como de Lamarck, em que as espécies se transformariam 

devido a algum grau de intencionalidade em consequência de uma natureza interna (ALLMON, 

2011; THAGARD; FINDLAY, 2010). Na concepção darwinista, mantida atualmente, os seres 

vivos não mudam devido à necessidade de se adaptar ao meio. O ambiente atua como fator 

seletivo, visto que os seres mais adaptados apresentam maiores chances de sobreviver e gerar 

descendentes (FUTUYMA, 2009; MAYR, 1998; MEYER; EL-HANI, 2005; RIDLEY, 2007). 

Nesta seção destacamos a contribuição de Wallace e Darwin para a seleção natural, 

possibilitando a contextualização do processo científico na evolução biológica. Os conceitos 

abordados se sustentam atualmente e serão, em conjunto com os apresentados nas próximas 

seções, trabalhados ao longo de toda a dissertação.  
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2.1.3 Teoria Sintética da Evolução 

De acordo com Futuyma (2009), em meados de 1870 a maioria dos cientistas aceitou a 

evolução biológica, viabilizando novas pesquisas sobre as evidências evolutivas. Contudo, a 

teoria da seleção natural como mecanismo pelo qual a evolução atuaria não foi incorporada ao 

consenso evolutivo e, por algumas décadas, os cientistas divergiram com teorias alternativas 

como neolamarckismo, ortogênese e mutacionismo (FUTUYMA, 2009; MEYER; EL-HANI, 

2005). 

No início do século XX, consolidava-se o estudo de genética em que Gregor Johann 

Mendel (1822 – 1884) havia sido pioneiro. Desta forma, foi possível fundir o darwinismo com 

o mendelismo, como discorre Futuyma (2009):  

Ronald A. Fisher (1890 – 1962) e John B. S. Haldane (1892 – 1964) na Inglaterra e 

Sewall Wright (1889 – 1988) nos Estados Unidos, tomando como base os dados da 

genética, desenvolveram uma teoria matemática da genética de população, que 

mostrou que é a conjunção de mutação e a seleção natural (entre outras coisas) que 

causa a evolução adaptativa: a mutação não é uma alternativa para a seleção natural, 

mas é quase sua matéria-prima. (FUTUYMA, 2009, p. 24) 

A evolução darwiniana alicerçada à teoria da hereditariedade ganha, de maneira 

independente, outros colaboradores, tornando-se mais sólida. Theodosius Dobzhansky (1900 – 

1975) contribui de maneira significativa ao sintetizar a teoria genética das populações e da 

variação genética entre espécies para possibilitar a compreensão das ideias baseadas em 

modelos matemáticos por outros biólogos (FUTUYMA, 2009; MEYER-EL HANI, 2005). 

A partir da década de 1950, a descoberta da estrutura do DNA e o avanço da biologia 

molecular propiciaram mais evidências que corroborassem com a Teoria Sintética da Evolução 

ou Síntese Moderna (FUTUYMA, 2009). Atualmente o arcabouço teórico da evolução 

biológica é tão bem fundamentado que, como afirma Dawkins (2009, p. 26, destaque nosso), 

“hoje já não é possível contestar o próprio fato da evolução”.  

 

2.1.4 Noções elementares 

Neste trabalho considera-se noções elementares os conceitos necessários para a 

compreensão da Síntese Moderna. Gagliardi (1986) aponta a necessidade de estruturar os 

conceitos na Biologia com a finalidade de instruir os alunos na aquisição de elementos básicos 

para a compreensão de um panorama geral desta ciência. De acordo com o autor: 
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[...] Os programas de Biologia são geralmente muito longos e a maioria dos alunos 

apenas se lembra de alguns nomes estranhos, mas não adquire os conceitos que 

permitem continuar sua aprendizagem se assim desejar, ou, pelo menos, ter um 

panorama global do funcionamento e das propriedades dos sistemas vivos. 

(GAGLIARDI, 1986, p. 32, tradução nossa). 

Assim, Gagliardi (1986) define tais elementos básicos como conceitos estruturantes. 

Estes representam conceitos capazes de modificar o sistema cognitivo do estudante, 

possibilitando conexão com outros conceitos, integrando-os e estabelecendo um sistema de 

redes. Consequentemente, “ao construir um conceito, o aluno constrói (ou reconstrói) seu 

sistema cognitivo” (GAGLIARDI, 1986, p. 31, tradução nossa). 

Neste sentido, as noções elementares representam conceitos estruturantes no 

aprendizado de evolução biológica. Estas noções foram elaboradas a partir dos princípios 

fundamentais da teoria da evolução, elencados por Scheiner (2010). O diálogo entre Scheiner 

(2010) e Gagliardi (1986) foi realizado primeiro por Carvalho, Nunes-Neto e El-Hani (2011), 

quando propuseram conceitos estruturantes da biologia evolutiva e da biologia funcional. Os 

autores objetivaram reduzir a quantidade de conteúdo curricular excessivo de biologia no 

Ensino Médio, estabelecendo relações substanciais e significativas no conhecimento 

fragmentado desta disciplina. 

Scheiner (2010) reconhece a importância de uma estrutura hierárquica para estabelecer 

conexões entre subáreas da Biologia e da Biologia com outras disciplinas, de modo a guiar 

interações inter e transdisciplinares. Com o intuito de esquematizar uma moldura conceitual 

para a Biologia, o autor propôs: 

Na minha estrutura, teorias são molduras hierárquicas que conectam princípios gerais 

a modelos altamente específicos. Para propósitos heurísticos, eu apresento essa 

hierarquia tendo três níveis – uma teoria geral, teorias constituintes, e modelos 

(SCHEINER, 2010, p. 296, tradução nossa). 

O autor estabelece a Teoria da Biologia, cujo domínio é explicar a diversidade e a 

complexidade dos sistemas vivos, incluindo suas causas e consequências. Em sua moldura 

hierárquica, a Teoria da Biologia reúne cinco teorias gerais que lhe seriam subordinadas: teoria 

da evolução, teoria das células, teoria dos organismos e dos organismos multicelulares, teoria 

da genética e teoria da ecologia (SCHEINER, 2010). Ao propor a Teoria da Biologia com a 

moldura hierárquica, o autor iguala a evolução biológica às outras teorias gerais, de tal modo 

que, para Scheiner, “a evolução é apenas um dos vários domínios gerais da biologia” (2010, p. 

294, tradução nossa).  
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As teorias gerais são compostas de teorias constituintes descritas por princípios 

fundamentais, isto é, “são proposições gerais de amplo escopo que descrevem padrões 

empíricos e processos operantes no domínio em consideração, consistindo de conceitos e 

generalizações confirmadas” (CARVALHO, 2016, p. 29). As teorias constituintes e os 

princípios fundamentais relativos à evolução biológica constam no Quadro 1. 

Scheiner (2010) afirma que os três primeiros princípios estão relacionados as evidências 

da evolução, enquanto os quatro últimos são sobre mecanismos evolutivos. Reconhecendo o 

risco de propor uma moldura conceitual para a Biologia, a autor declara que seus princípios não 

são definitivos nem para a teoria geral e nem para as constituintes.   

Quadro 1 - O domínio e princípios fundamentais da teoria da evolução. 

Domínio 

Padrões das características dos organismos entre as gerações, incluindo suas causas e consequências 

Teorias constituintes Princípios fundamentais 

Descendência com modificação 
1. As características dos organismos mudam com o passar das 

gerações. 

Especiação 2. Espécies originam outras espécies. 

Origem única /Ancestralidade comum 
3. Todos os organismos estão ligados através da descendência 

comum. 

Gradualismo 4. Evolução ocorre por processos graduais. 

Variabilidade 
5. A variação no genótipo e fenótipo de organismos da mesma 

espécie é necessária para a mudança evolutiva. 

Seleção natural 6. Evolução é causada primariamente pela seleção natural.  

Contingência 7. Evolução depende de contingências.  

Fonte: Adaptado de Scheiner (2010, p.294, tradução nossa). 

Apesar de Scheiner não centralizar a evolução biológica na Teoria da Biologia, a sua 

moldura hierárquica com os princípios fundamentais da teoria geral evolutiva é assertiva em 

apresentar um modelo mais completo de conceitos centrais para o pensamento evolutivo. A 

escolha de utilizar Scheiner (2010) para as noções elementares se dá pela a maior quantidade 

de conceitos envolvidos. Deste modo, as noções podem ser reorganizadas conforme outros 

referenciais a exemplo de Nadelson e Southerland (2012) que utilizam microevolução, 

macroevolução e evolução humana no inventário de aceitação da evolução do estudante, I-SEA 

(ing. Inventory of Student Evolution Acceptance). Ainda, as noções podem ser reduzidas para 

englobar as cinco teorias de Darwin estabelecidas por Mayr (2005), similares as proposições 
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do Biological Sciences Curriculum Study (2005, apud SMITH, 2010) e utilizadas no Barômetro 

(OLIVEIRA, 2015). 

Neste sentido, relacionando as teorias de Darwin propostas por Mayr (2005) com os 

princípios fundamentais de Scheiner (2010), tem-se que: evolução propriamente dita é 

equivalente ao primeiro princípio, relativo à noção de descendência com modificação; 

descendência comum corresponde ao terceiro princípio, sobre origem única e ancestralidade 

comum; gradualismo versus saltacionismo relaciona-se com o quarto princípio, referente a 

noção de gradualismo; multiplicação das espécies equivale ao segundo princípio, sobre 

especiação; e, por fim, seleção natural é semelhante ao sexto princípio resultante em uma noção 

elementar com o mesmo nome. Ainda, a inclusão da variabilidade e da contingência auxiliam 

não apenas a melhor compreensão dos mecanismos pelo qual a seleção natural atua, como 

também colaboram com o entendimento da própria evolução biológica de maneira macro.  

Segundo Futuyma (2009), a variação das características dos organismos ao nível de 

população e ao nível de espécies é a base da biologia evolutiva darwiniana. O autor discorre 

que “a evolução é um processo de duas etapas, em que (1) as variações se originam entre 

indivíduos e (2) as proporções de tipos variantes (seus números relativos) mudam de geração 

para geração” (FUTUYMA, 2009, p. 231). O estudo da variabilidade ganha significância com 

Mendel e a herança de características entre gerações, aprofundado com o desenvolvimento da 

genética (GALTON, 2018).  

Já o princípio de contingência, de acordo com Scheiner (2010), retrata a complexidade 

da vida e o modo dinâmico da natureza. O autor expõe que “a natureza dinâmica dos sistemas 

vivos é um fator que permite a aleatoriedade desempenhar um papel, enquanto a complexidade 

cria sensibilidade as condições iniciais” (SCHEINER, 2010, p. 300, tradução nossa). Assim, a 

contingência seria a combinação dos dois processos supracitados e representaria o caráter aberto 

e incerto das mudanças evolutivas. 

Por fim, ressaltamos que a evolução fundamenta a Biologia na qualidade de ciência. 

Enquanto alicerce, o pensamento evolutivo permite assimilação e correlação de boa parte dos 

conceitos encontrados em diversas áreas desta disciplina a partir de sua narrativa histórica 

(FUTUYMA, 2009). As sete noções elementares (descendência com modificação, especiação, 

origem única ou ancestralidade comum, gradualismo, variabilidade, seleção natural e 

contingência), portanto, permitem que o estudante estabeleça uma base sólida para a 

compreensão da evolução biológica. 
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2.2 EVOLUÇÃO BIOLÓGICA COMO TEMA NOS DOCUMENTOS 

CURRICULARES OFICIAIS DO ENSINO MÉDIO 

 A divisão do ensino em Educação Básica e Educação Superior foi estabelecida pela Lei 

9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Segundo esta Lei, a 

Educação Básica é formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental (I e II) e Ensino 

Médio, e visa “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores” (BRASIL, 1996, Art. 22).  

Ao Ensino Médio, etapa de finalização da formação geral, cabe quatro finalidades 

estabelecidas no Art. 35: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

(BRASIL, 1996, Art. 35) 

Para incorporar a perspectiva da LDB em território nacional, o Art. 26 define que o 

currículo da educação básica deve ter uma base nacional comum. Assim, em 1998 é lançada as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o nível do Ensino Fundamental (DCNEF) e do 

Ensino Médio (DCNEM). Apesar de não fornecerem apoio técnico aos docentes e de terem sido 

consideradas insuficientes (BIZZO, 2004; LONGHINI, 2012), as DCNEM estabelecem três 

áreas do conhecimento que devem ser trabalhadas de maneira contextualizada e interdisciplinar: 

Linguagens e Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias; e, Ciências Humanas e suas Tecnologias (BRASIL, 1998a; 1998b).  

Enquanto por um lado as DCNEM estabelecem princípios e fundamentos para as áreas 

do conhecimento supracitadas sem especificar as disciplinas, por outro também não anula e 

nem se desfaz da estrutura disciplinar. Contudo, a partir de então, a estabilidade preponderante 

das disciplinas se torna cenário de disputa (OLIVEIRA; SELLES, 2021). Conforme será 

observado nos itens a seguir, em alguns documentos curriculares posteriores à publicação das 

DCNEM as áreas do conhecimento serão orientadoras das disciplinas que abarcam e em outros, 

representarão a diluição das disciplinas.  
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2.2.1 PCNEM (1999) 

Em 1999, foram publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM) com “o duplo papel de difundir os princípios da reforma curricular e orientar o 

professor na busca de novas abordagens pedagógicas”, sem caráter normativo (BRASIL, 1999a, 

p. 5). O documento é subdividido pelas três áreas de conhecimento estabelecidas em 1998, 

contudo sem romper a faculdade disciplinar do Ensino Médio e reafirma os princípios das 

DCNEM em que “[...] a consciência desse caráter interdisciplinar ou transdisciplinar, numa 

visão sistêmica, sem cancelar o caráter necessariamente disciplinar do conhecimento científico, 

mas completando-o, estimula a percepção da inter-relação entre os fenômenos” (BRASIL, 

1999b, p. 9) 

No que compete à Biologia, o PCNEM propõe a correspondência de conteúdos através 

do eixo Ecologia-Evolução, em um enfoque histórico (BRASIL, 1999b). O pensamento 

evolutivo tange temas de Zoologia, Citologia, Fisiologia, Anatomia e Ecologia nestes 

parâmetros curriculares. No entanto, as associações com as ideias evolutivas são apresentadas 

superficialmente e sem assumir a Evolução Biológica como eixo integrador (MORAES, 2016).  

Ao abordar a Evolução Biológica propriamente dita, é atribuído o enfoque histórico pela 

contribuição do tema para a compreensão da Natureza da Ciência e pela construção das teorias 

evolutivas a partir de outras disciplinas do conhecimento. O PCNEM aponta os conceitos de 

adaptação, de seleção natural e da dimensão do tempo geológico como centrais na teoria 

evolutiva e segue com algumas reflexões:   

As relações entre alterações ambientais e modificações dos seres vivos, estas últimas 

decorrentes do acúmulo de alterações genéticas, precisam ser compreendidas como 

eventos sincrônicos, que não guardam simples relação de causa e efeito; a 

variabilidade, como conseqüência de mutações e de combinações diversas de material 

genético, precisa ser entendida como substrato sobre o qual age a seleção natural; a 

própria ação da natureza selecionando combinações genéticas que se expressam em 

características adaptativas, também precisa considerar a reprodução, que possibilita a 

permanência de determinado material genético na população. A interpretação do 

processo de formação de novas espécies demanda a aplicação desses conceitos, o que 

pode ser feito, por exemplo, pelos alunos, se solicitados a construir explicações sobre 

o que poderia determinar a formação de novas espécies, numa população, em certas 

condições de isolamento geográfico e reprodutivo. (BRASIL, 1999b, p. 17) 

Neste trecho, o PCNEM destaca as noções elementares de variabilidade, seleção natural 

e especiação. Ao final da citação nota-se a forma de orientação genérica que pouco recurso 

oferece ao docente sobre como trabalhar com Evolução Biológica. Devido a lacunas como esta, 

o PCNEM não atinge seu duplo papel. Segundo Bizzo (2004, p. 166), a seção de Biologia do 
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PCNEM falha devido ao uso de frases reducionistas e contradições em que “o texto enveredou 

por um caminho de frases feitas no qual os professores de Biologia podem encontram pouca ou 

nenhuma contribuição para zelar pela aprendizagem de seus alunos”. 

É necessário ainda salientar, como Bizzo (2004) e Moraes (2016), o equívoco do 

documento ao mencionar o uso do estudo de Embriologia como evidência evolutiva, mas 

recusando-se ao estudo comparativo e restringindo-o a apenas uma espécie, como consta o 

trecho a seguir: 

É recomendável que os estudos sobre Embriologia atenham-se à espécie humana [....] 

Aqui cabem duas observações: não é necessário conhecer o desenvolvimento 

embrionário de todos os grupos de seres vivos para compreender e utilizar a 

embriologia como evidência evolutiva; importa compreender como de uma célula – o 

ovo – se organiza um organismo; não é essencial, portanto, no nível médio de 

escolaridade, o estudo detalhado do desenvolvimento embrionário dos vários seres 

vivos. (BRASIL, 1999b, p. 19) 

As limitações do documento são claras. No que concerne à Evolução Biológica, o 

PCNEM discorre de maneira contida, apresentando contradição e mencionando relação 

superficial deste tema com outros da Biologia. Já no contexto geral, o documento não conseguiu 

estabelecer o diálogo direto com a escola (LONGHINI, 2012).  

 

2.2.2 PCN+ (2002) 

Com a finalidade de subsidiar o PCNEM, em 2002 foram publicados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais+ - Ensino Médio (PCN+EM) com orientações complementares ao 

documento anterior, mantendo o caráter não normativo.  Ao apresentar trechos do PCNEM, o 

PCN+ acrescenta instruções metodológicas para estabelecer diálogo com os educadores de tal 

modo que é detalhado e explicado as competências gerais apresentadas no PCNEM. Ainda, os 

temas estruturadores de cada disciplina são sistematizados em quatro unidades temáticas com 

propostas de sugestões para os docentes organizarem seus cursos (BRASIL, 2002).  

Na Biologia são propostos seis temas estruturadores: 1. Interação entre os seres vivos; 

2. Qualidade de vida das populações humanas; 3. Identidade dos seres vivos; 4. Diversidade da 

vida; 5. Transmissão da vida; ética e manipulação gênica; e 6. Origem e evolução da vida 

(BRASIL, 2002). Apesar de Evolução Biológica ser um tema estruturador explícito, as ideias 

evolutivas também são coadjuvantes no primeiro, terceiro, quarto e quinto tema. 
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As quatro unidades temáticas que compõe a Origem e evolução da vida são: hipóteses 

sobre a origem da vida e a vida primitiva; ideias evolucionistas e evolução biológica; a origem 

do ser humano e evolução cultural; e, a evolução sob intervenção humana. Cada unidade consta 

com ideias gerais descritivas dispostas no Quadro 2. 

Quadro 2 - Unidades temáticas sobre Origem e evolução da vida e suas ideias gerais descritas no PCN+ 

Unidade Temática Ideias gerais 

Unidade Temática 1  

Hipóteses sobre a 

origem da vida e a 

vida primitiva 

• Identificar diferentes explicações sobre a origem do Universo, da Terra e dos seres 

vivos, confrontando concepções religiosas, mitológicas e científicas, elaboradas em 

diferentes momentos. 

• Analisar experiências e argumentos utilizados por cientistas como F. Redi (1626-

1697) e L. Pasteur (1822-1895) para derrubar a teoria da geração espontânea. 

Unidade Temática 2 

Ideias evolucionistas 

e evolução biológica 

• Comparar as ideais evolucionistas de C. Darwin (1809-1882) e J.B. Lamarck (1744-

1829) apresentadas em textos científicos e históricos, identificando as semelhanças e 

as diferenças. 

• Elaborar explicações sobre a evolução das espécies, considerando os mecanismos de 

mutação, recombinação gênica e seleção natural. 

• Identificar alguns fatores – migrações, mutações, seleção, deriva genética – que 

interferem na constituição genética das populações. 

• Comparar a frequências de genes de determinada população, ao longo do tempo, 

relacionando as alterações encontradas com o processo evolutivo. 

• Traçar as grandes linhas da evolução dos seres vivos a partir da análise de árvores 

filogenéticas. 

• Construir uma escala de tempo situando fatos relevantes da história da vida. 

Unidade Temática 3  

A origem do ser 

humano e a evolução 

cultural 

• Construir a árvore filogenética dos hominídeos, baseando-se em dados recentes sobre 

os ancestrais do ser humano. 

• Reconhecer o papel desempenhado pelo desenvolvimento da inteligência, da 

linguagem e da aprendizagem na evolução do ser humano. 

• Distinguir a evolução cultural, fundada no aprendizado e na transmissão de 

comportamentos aprendidos, da evolução biológica que decorre de alterações nas 

frequências gênicas. 

• Apontar benefícios e prejuízos da transformação do ambiente e da adaptação das 

espécies animais e vegetais aos interesses da espécie humana, considerando o que tem 

acontecido, nos últimos milhares de anos da história da humanidade e especulando 

sobre o futuro da espécie humana. 

Unidade Temática 4 

A evolução sob 

intervenção humana 

• Reconhecer a seleção feita pelo ser humano, como um mecanismo de alteração das 

características das espécies sob intervenção. 

• Avaliar o impacto da medicina, agricultura e farmacologia no aumento da expectativa 

de vida da população humana, na sobrevivência de genótipos com funções biológicas 

alteradas e no processo evolutivo da espécie. 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2002, p. 50). 
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Moraes (2016), ao realizar uma análise da abordagem do PCN+ sobre a Evolução 

Biológica, aponta que as duas últimas unidades estão associadas às ideias de Ecologia em 

consonância ao eixo Ecologia-Evolução, proposto no PCNEM, enquanto a segunda unidade 

compreende o cerne dos estudos sobre evolução. Nesta unidade há destaque para as noções 

elementares de variabilidade, seleção natural e ancestralidade comum. A autora chama a 

atenção à “dualidade e predominância apenas das ideias de Lamarck e Darwin para a construção 

da teoria evolutiva, desconsiderando outros importantes colaboradores” (MORAES, 2016, p. 

123). 

O PCN+ representou um avanço em relação aos documentos anteriores tanto pelo 

diálogo com o docente como também ao destacar Evolução Biológica como tema estruturador. 

Apesar dos avanços, há ainda fragilidades. Além de não haver nenhuma contextualização sobre 

como o evolucionismo favoreceu uma nova visão de mundo, desconsidera a contribuição de 

Wallace e pode gerar reducionismos quanto ao papel de Lamarck. O documento retoma o 

PCNEM ao dar centralidade à seleção natural e ao tempo geológico, porém traz destaque à 

compreensão da árvore filogenética e deixa de mencionar explicitamente a adaptação e 

especiação. 

Por fim, na seção de Organização do tratado escolar sugere duas formas para o 

professor abordar os temas estruturantes no Ensino Médio. Na primeira sequência, os temas 

seriam apresentados ao longo dos três anos na ordem citada nesta seção, e, assim, a Origem e 

evolução da vida seria direcionado ao final do terceiro ano, quando “os alunos já desfrutam de 

uma visão biológica do mundo vivo” (BRASIL, 2002, p. 53). O revés desta orientação mais 

utilizada entre as escolas e os professores é que, por falta de tempo, o conteúdo pode deixar de 

ser abordado; fato recorrente (TIDON; LEWONTIN, 2004). Já na segunda sequência, a Origem 

e evolução da vida é abordada no primeiro semestre do primeiro ano, o que poderia nortear os 

demais temas. 

 

2.2.3 OCEM (2006) 

Em 2006, a partir de debates dos gestores das Secretarias da Educação Básica com 

pesquisadores da área educacional, são publicadas as Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (OCEM). A proposta ocupa-se de reflexões complementares aos PCNEM e PCN+ para 

impulsionar a prática docente no contexto Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) 

e na alfabetização científica, ainda que sem apresentar caráter normativo.  
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As OCEM merecem atenção por, além de reconhecer limitações e avanços do DCNEM, 

PCNEM e PCN+ através da autocrítica, admitir desafios que o ensino de Biologia deve 

enfrentar. São mencionados a necessidade de propiciar conhecimento biológico que possibilite 

o estudante participar de debates relacionados à importância da biodiversidade e a tomar 

decisões baseadas no pensamento crítico, inclusive sobre temas polêmicos (BRASIL, 2006).  

Estas perspectivas são alicerçadas na alfabetização científica para superar a dicotomia 

do ensino de Biologia. Por um lado, tem-se o Ensino Médio com enfoque na preparação dos 

exames vestibulares e por outro, aos temas biológicos mais discutidos nos meios de 

comunicação (BRASIL, 2006). A dicotomia resulta, segundo as OCEM (2006), em: 

Um ensino pautado pela memorização de denominações e conceitos e pela reprodução 

de regras e processos – como se a natureza e seus fenômenos fossem sempre 

repetitivos e idênticos – contribui para a descaracterização dessa disciplina enquanto 

ciência que se preocupa com os diversos aspectos da vida no planeta e com a formação 

de uma visão do homem sobre si próprio e de seu papel no mundo. (BRASIL, 2006, 

p. 15) 

A solução proposta no documento reside na alfabetização científica. Para tal, é 

necessário a obtenção de um vocabulário básico de conceitos científicos, o ensino-

aprendizagem da natureza da ciência e do método científico e a compreensão do impacto da 

ciência em relação aos indivíduos e a sociedade (BRASIL, 2006,). Quanto aos conteúdos de 

biologia, a OCEM preconiza que a solução está em compreender a vida em sua forma sistêmica, 

em que os sistemas vivos estão em interações constantes entre si e com o ambiente (BRASIL, 

2006). Para isto, a ênfase do documento está no pensamento evolutivo: 

O aluno precisa ser capaz de estabelecer relações que lhe permitam reconhecer que 

tais sistemas se perpetuam por meio da reprodução e se modificam no tempo em 

função do processo evolutivo, responsável pela enorme diversidade de organismos e 

das intrincadas relações estabelecidas pelos seres vivos entre si e com o ambiente. O 

aluno deve ser capaz de reconhecer–se como organismo e, portanto, sujeito aos 

mesmos processos e fenômenos que os demais. Deve, também, reconhecer–se como 

agente capaz de modificar ativamente o processo evolutivo, alterando a 

biodiversidade e as relações estabelecidas entre os organismos. (BRASIL, 2006, p. 

20) 

O que era um dos seis temas estruturadores descritos no PCN+, Origem e evolução da 

vida, é destacado nas Orientações Curriculares como “um tema de importância central no ensino 

de Biologia” (BRASIL, 2006, p. 22). O documento reconhece o papel integrador e unificador 

da evolução biológica de modo a orientar sua articulação nos demais assuntos da disciplina: 
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Esse tema deve ser enfocado dentro de outros conteúdos, como a diversidade 

biológica ou o estudo sobre a identidade e a classificação dos seres vivos, por 

exemplo. A presença do tema origem e evolução da vida ao longo de diferentes 

conteúdos não representa a diluição do tema evolução, mas sim a sua articulação com 

outros assuntos, como elemento central e unificador no estudo da Biologia. (BRASIL, 

2006, p. 22). 

Apesar do reconhecimento e destaque que a evolução biológica recebe pelas OCEM, a 

implementação efetiva destas orientações ocorreu discretamente. Halmenschlager e Delizoicov 

(2017) realizaram uma revisão da inserção de propostas de abordagens orientadas pelas OCEM 

nas disciplinas de Química, Física e Biologia entre 2006 e 2011. Os autores localizaram 128 

trabalhos neste período, e os analisaram segundo a perspectiva de inserção pontual ou de 

inserção ampliada.  

Nas palavras de Halmenschlager e Delizoivov (2017, p. 311), a inserção pontual “focam 

práticas realizadas em um determinado número de aulas enfocando blocos de conteúdos 

relacionados a um tema” enquanto na inserção ampliada “há um nível de articulação entre a 

abordagem de temas que acena para mudanças com caráter estrutural no currículo”. Os 

resultados revelaram que 57,8% (n=74) dos trabalhos localizados representavam a perspectiva 

de inserção pontual. Esses dados evidenciam a implementação contida das OCEM de forma 

que, nas considerações, os autores reconhecem que a inserção ampliada representa, ainda, um 

desafio.  

 

2.2.4 BNCC (2017) 

O período que se segue à OCEM constitui de mudanças profundas na política 

educacional relativas ao Ensino Médio. Em 2009, há a proposta de reformulação do Ensino 

Médio a partir do Programa do Ensino Médio Inovador − ProEMI (MACHADO; MEIRELLES, 

2020). A perspectiva desta proposta culmina na revisão e atualização das DCNEM em 2011 

(MOEHLECKE, 2012). Em 2014 ocorre a promulgação do Plano Nacional de Educação (2014 

– 2024) pela Lei nº. 13.005/14, que estabelece 20 metas e 254 estratégias para a educação 

nacional, como a implementação de uma Base Nacional Curricular Comum (BNCC) que 

respeitasse as diferenças regionais (MACHADO; MEIRELLES, 2020; SOUZA; PEREIRA; 

HONORATO, 2020). 

Contudo, essas alterações não representaram mudanças na organização curricular até 

que o Ensino Médio é reformulado através da Lei nº. 13.415 de fevereiro de 2017 que alterou 

a LDB/96. A reforma do Ensino Médio foi inicialmente apresentada como Medida Provisória 
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(MP) nº. 746/2016 (BRASIL, 2016) sendo, portanto, um instrumento utilizado pelo Presidente 

da República em casos de urgência e relevância, que possui força de lei e rompeu com as 

discussões educacionais que ocorriam desde 2011 (KOEPSEL; GARCIA; CZERNISZ, 2020). 

A implementação da reforma através de uma medida provisória que culminou na Lei 13.415/17, 

na DCNEM (2018) e na BNCC (2018) foi considerado por diversos autores como um ato 

autoritário e antidemocrático (KOEPSEL; GARCIA; CZERNISZ, 2020; LINO, 2017; SOUZA; 

COSTA JÚNIOR; SOUZA, 2021).  

Oliveira (2020) destaca as principais mudanças implementadas pela reforma: 

Ampliação da  carga horária de 800 para 1400 horas/ano (Prazo Máximo de 5 anos 

para  chegar a 1000 horas/ano); Retirada das disciplinas de Filosofia, Sociologia e 

Espanhol; Divisão  da  formação  em  cinco  itinerários  formativos  (Linguagens  e  

suas  tecnologias; Matemática  e  suas  tecnologias;  Ciências  da  Natureza  e  suas  

tecnologias;  Ciências Humanas  e  Sociais  Aplicadas;  Formação  Técnica  e  

Profissional),  tendo  em  comum  a Base Nacional Comum Curricular (BNCC); 

Matemática e Português como disciplinas obrigatórias em todo Ensino Médio (5h/aula 

–semana); Língua inglesa obrigatória, sem carga horária definida. BNCC não superior 

a 1800 h; Possibilidade da contratação de profissionais de notório saber para o 

exercício de magistério no Itinerário “Formação técnica e profissional”; Possibilidade 

da contratação de Profissionais graduados desde que realizem uma complementação 

pedagógica. (OLIVEIRA, 2020, p. 4) 

Antes de retomar sobre o conteúdo de Evolução Biológica na BNCC, é necessário 

destacar que a este documento, de caráter normativo, recaíram diversas críticas devido sua 

conotação profissionalizante para atender a lógica neoliberal (BRANCO et al., 2018; 

CZNERNISZ; PIO, 2017; KOEPSEL; GARCIA; CZERNISZ, 2020; MARTINS; FERREIRA, 

2018; OLIVEIRA, 2020; SOUZA; COSTA JÚNIOR; SOUZA, 2021; SÜSSEKIND, 2019). 

Souza, Pereira e Honorato (2020) realizaram o mapeamento analítico das produções científicas 

de 2016 a 2019 sobre a reforma do Ensino Médio, e após a análise de 32 textos, percebeu-se 

todos os trabalhos posicionavam-se contra, rejeitando as mudanças. Tais críticas são 

consequentes do processo como a reforma foi organizada, sem participação democrática: 

Para organizar a Reforma do Ensino Médio, os interlocutores do Ministério da 

Educação não foram universidades, pesquisadores, professores e estudantes, mas, 

sim, empresários, através de organizações como o Instituto Alfa Beta, Sistema S, 

Instituto Unibanco, Instituto Ayrton Senna, Fundação Itaú, entre outros. 

(GONÇALVES, 2017, p. 141) 

No que concerne à área de Ciências da Natureza, o documento define competências e 

habilidades que articulam Biologia, Física e Química com a finalidade de aprofundar e 

sistematizar “conhecimentos conceituais da área; à contextualização social, cultural, ambiental 
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e histórica desses conhecimentos; aos processos e práticas de investigação e às linguagens das 

Ciências da Natureza” (BRASIL, 2018, p. 547). Para tal, a BNCC define duas áreas temáticas 

Matéria e Energia e Vida, Terra e Cosmos, esta última: 

[...] propõe-se que os estudantes analisem a complexidade dos processos relativos à 

origem e evolução da Vida (em particular dos seres humanos), do planeta, das estrelas 

e do Cosmos, bem como a dinâmica das suas interações, e a diversidade dos seres 

vivos e sua relação com o ambiente (BRASIL, 2018, p. 549) 

Referente a esta temática, dedica-se a seguinte competência específica (número 2, das 

três propostas para Ciências da Natureza): 

Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos 

para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos 

seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. 

(BRASIL, 2018, p. 553) 

A proposta do estudo do pensamento evolucionista relacionado tanto aos fenômenos da 

vida como da natureza possui uma lógica histórica e filosófica, visto que o movimento 

evolucionista representou uma nova visão de mundo. Assim, sem definir a evolução como tema 

central, a BNCC reconhece as possibilidades da temática em integrar conceitos diversos por 

uma narrativa histórica, como também em refletir sobre os limites e potencialidades do avanço 

científico. Os conhecimentos conceituais mobilizados por essa competência, são: 

Origem da Vida; evolução biológica; registro fóssil; exobiologia; biodiversidade; 

origem e extinção de espécies; políticas ambientais; biomoléculas; organização 

celular; órgãos e sistemas; organismos; populações; ecossistemas; teias alimentares; 

respiração celular; fotossíntese; neurociência; reprodução e hereditariedade; genética 

mendeliana; processos epidemiológicos; espectro eletromagnético; modelos 

atômicos, subatômicos e cosmológicos; astronomia; evolução estelar; gravitação; 

mecânica newtoniana; previsão do tempo; história e filosofia da ciência; entre outros. 

(BRASIL, 2018, p. 556) 

Contudo, as orientações da BNCC são superficiais. Das nove habilidades propostas à 

Competência Específica 2, apenas duas (Quadro 3) são diretamente relacionadas à Evolução 

Biológica e, ainda assim, de forma vaga. Ao reduzir a evolução biológica à comparação de 

diferentes modelos explicativos e à evolução restrita a humanidade, não discorre diretamente 

sobre nenhuma noção elementar. Ao longo do documento, não há reflexões e nem orientações 

direcionadas aos docentes, retomando os equívocos do PCNEM, mas desta vez em caráter 

obrigatório. 
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Quadro 3 - Habilidades sobre evolução propostas pela BNCC para o estudo da Vida, Terra e Cosmos 

Código Habilidades da Competência Específica 2 

EM13CNT201 
Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para 

comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do 

Universo com as teorias científicas aceitas atualmente. 

EM13CNT208 

Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana, 

considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas de 

interação com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade étnica e cultural 

humana. 

Fonte: BNCC (2018, p. 557). 

Assim, é notório o retrocesso deste documento quando comparado aos anteriores no que 

consiste ao ensino de Evolução Biológica. O PCNEM (1999) propõe, ainda que de maneira 

superficial e contida, o eixo Ecologia-Evolução para o estudo de Biologia. O PCN+ (2002), de 

maneira complementar, traz Origem e evolução da vida como um dos seis eixos estruturadores 

da disciplina, sendo que o pensamento evolutivo ainda assim possuía relação com os demais 

temas. Já as OCEM (2006) assumem o caráter central e integrador da evolução, devendo ser 

dissolvida ao longo de todo o conhecimento biológico. Por fim, a nova BNCC (2018) traz a 

evolução em uma competência específica em que não há nenhum destaque, não é assumida nem 

como eixo integrador e menos ainda como estruturador. Nesse sentido, tem-se agora o tema 

sendo tratado de forma ainda mais contida do que estava sendo no PCNEM. 

 

2.3 EVOLUÇÃO BIOLÓGICA COMO TEMA DE PESQUISA NO ENSINO DE 

BIOLOGIA 

 A evolução biológica dispõe de duas grandes vantagens para o cenário educacional: 

ultrapassa a barreira da fragmentação disciplinar, permitindo a compreensão integrada da 

Biologia, e, como aponta Futuyma (2009, p. 15), acrescenta contribuições “para assuntos de 

cunho social em áreas como as ciências da saúde, agricultura, o uso de produtos naturais, 

conservação e a compreensão sobre nós mesmos”. Logo, conhecer a teoria da evolução 

biológica, bem como seus desdobramentos, auxilia os educandos a desenvolverem a 

alfabetização científica, o pensamento crítico e evitar o proselitismo ideológico (BIZZO, 1994; 

TIDON; VIEIRA, 2009).   

Não sem razão, as pesquisas começaram a se debruçar sobre o campo de ensino-

aprendizagem de evolução biológica e seus conceitos na década de 1970 no cenário 

internacional (BRUMBY, 1979; DEADMAN; KELLY, 1978; JUNGWIRTH, 1975, 1977), e a 
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partir de 1990 no Brasil (BIZZO, 1991, 1994; CICILLINI, 1991). Influenciadas pelo 

construtivismo, as investigações na área de ensino e educação adotaram a perspectiva de 

conhecimento como uma construção gradativa através da interação entre sujeito e meio, em que 

o indivíduo é ativo no processo de aprendizagem (SLONGO; DELIZOICOV, 2006, 2010). 

Desta valorização do sujeito e da sua estrutura cognitiva no processo do 

conhecimento, surgem pesquisas que vão priorizar problemas relativos à 

aprendizagem ou à construção/apropriação do conhecimento. Esses estudos vão 

identificar conceitos espontâneos, ou concepções alternativas, sobre temas da área da 

Biologia, experimentar sua modificação via prática educativa, buscar relações entre o 

conhecimento prévio dos alunos e a evolução histórica do conhecimento em Biologia 

ou identificar e analisar as concepções de Ciência dos alunos em diferentes níveis de 

ensino. (SLONGO; DELIZOICOV, 2010, p. 287). 

Desde então, o campo de estudo de ensino de evolução biológica tem se tornado cada 

vez mais complexo. Não apenas evidenciaram concepções prévias de estudantes frente aos 

conteúdos evolutivos, como concepções errôneas persistentes e relutância em aceitar a teoria 

evolutiva (ALLMON, 2011; COLEY; TANNER, 2012; GREGORY, 2009; POBINER, 2016). 

As discussões englobaram termos como compreensão, conhecimento, crença e aceitação da 

evolução biológica, que podem se confundir ou serem apresentados como sinônimos 

(ALLMON, 2011; OLIVEIRA; BIZZO, 2015).  

Esses termos devem ser desenvolvidos com cuidado, visto que podem gerar confusão. 

Conhecimento e crença, por exemplo, dispõem de significados diversos que dependem da 

perspectiva filosófica de quem os retrata, podendo até ser indissociáveis (SMITH; SIEGEL, 

2004; SOUTHERLAND; SINATRA; MATTHEWS, 2001). Da mesma forma, pode ser 

conveniente na educação associar aceitação com crença e conhecimento com compreensão 

(SOUTHERLAND; SINATRA; MATTHEWS, 2001).  

Destaca-se nas pesquisas de ensino, o debate entre aceitação e compreensão da teoria 

evolutiva (ALLMON, 2011; DUNK et al., 2019; OLIVEIRA; BIZZO, 2015). Por um lado, 

defende-se a ideia de que é necessário primeiramente compreender os conceitos e pressupostos 

da teoria evolutiva para então aceitar sua validade científica (NADELSON; SOUTHERLAND, 

2010; RUTLEDGE; WARDEN, 2000). Enquanto, por outro lado, defende-se que o indivíduo 

precisa primeiramente aceitar para estar aberto à aquisição do conhecimento e assim, 

compreender a teoria evolutiva, do contrário poderia haver uma rejeição inicial e a recusa de 

participar do processo de aprendizagem (SMITH, 1994). Assim, o Erro! Autoreferência de 

indicador não válida. serve para estabelecer as definições de aceitação, crença, conhecimento 

e compreensão consideradas no presente trabalho. 
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Quadro 4 - Definições de conhecimento, crença, aceitação e compreensão 

Termos Definições 

Conhecimento 

Proposição que uma comunidade mais ampla considera como melhor e como a atual 

descrição de um aspecto da realidade do mundo externo, em que o estudante deve dispor 

de razões validas para justificá-la (justificativas como uma avaliação objetiva e racional 

para apoiar suas ideias) (ALLMON, 2011, p. 651; SINATRA et al., 2003, p. 511; 

SOUTHERLAND; SINATRA; MATTHEWS, 2001, p. 328) .   

Crença 

Proposição considerada por um indivíduo como verdadeira baseada em convicções e 

opiniões pessoais e no grau de correspondência com outros sistemas de crença, 

independente do indivíduo ter justificativas empíricas, isto é, não se baseiam na avaliação 

de evidências e sim em critérios subjetivos, muitas vezes baseados no afeto (SINATRA et 

al., 2003, p. 512; SMITH, 1994, p. 594). 

Aceitação 

Ato de considerar uma proposição como verdadeira com base no exame da plausibilidade, 

persuasão e na consistência do suporte empírico, reconhecendo a validade de um 

conhecimento científico fundamentado em evidências (NADELSON; SOUTHERLAND, 

2010, p. 83). 

Compreensão 

Ato de identificar os princípios chaves e as implicações de uma proposição, reconhecendo 

como esta proposição opera (sendo verdadeira ou não). A compreensão implica, ainda, 

em estabelecer conexões que definem as relações de ideias interligadas (GELMAN; 

RHODES, 2012, p. 4; SMITH; SIEGEL, 2004, p. 562).  

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

Dunk et al. (2019) ressaltam que a evolução biológica difere de outros tópicos de 

conhecimento, visto que nem sempre os níveis de aceitação da teoria evolutiva dependem dos 

níveis de compreensão acerca do assunto. Deste modo, os autores relatam: 

Uma pessoa que entende pouco sobre as evidências evolutivas pode aceitar a teoria 

da evolução como uma questão de consenso científico, enquanto outra pessoa pode 

rejeitar evolução por motivos religiosos ou não científicos, apesar de ter boa 

compreensão do conceito. (DUNK et al., 2019, p. 327, tradução nossa)  

Ainda, as investigações sobre a relação de aceitação e compreensão apresentam 

resultados empíricos controversos (DUNK et al., 2019). Enquanto alguns estudos não indicam 

presença de relação (INGRAM; NELSON, 2006; SINATRA et al., 2003), outros mostram 

correlação (RUTLEDGE; WARDEN, 2000; TRANI, 2004). Contudo, mais recentemente a 

aplicação de modelos multifatoriais tem revelado associações, em intensidades variadas, da 

aceitação da teoria evolutiva com o conhecimento evolutivo (DUNK et al., 2017; WEISBERG 

et al., 2018).  

Allmon (2011), em uma extensa revisão bibliográfica sobre o tema, afirma que a 

aceitação da evolução biológica possui uma multiplicidade de razões, constituindo-se de um 

panorama amplo e complexo. Segundo o autor, o tema possui interferência de diversas causas 
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que podem ser divididas em dois níveis: as causas primárias representariam fatores da não 

aceitação e as causas secundarias, que por sua vez seriam explicações do porquê as causas 

primárias existem e são resistentes à mudança (ALLMON, 2011). As causas primárias para a 

não aceitação da evolução biológica destacadas pelo autor constam no Erro! Fonte de r

eferência não encontrada.. 

Quadro 5 - Classificação sumária das causas primárias de não aceitação da evolução 

Causas científicas 

 Conhecimento insuficiente em evidências empíricas 

 Conhecimento insuficiente / falta de compreensão da teoria evolutiva 

 Conhecimento insuficiente / falta de compreensão da natureza da ciência 

Causas afetivas 

 Obstáculos religiosos 

 Obstáculos psicológicos 

 Contra empírico 

 Vieses na visão de mundo 

 Pensamento lógico 

Obstáculos políticos / sociais 

Fonte: Allmon (2011, p. 650, tradução nossa). 

Já algumas causas secundárias propostas por Allmon (2011), que não são restritas ao 

contexto dos Estados Unidos, são: anti-intelectualismo, baixa alfabetização científica e/ou 

desconfiança na ciência e ensino precário.  Contudo, estes itens não abarcam a profundidade 

dos fenômenos e são explicações genéricas. O ensino precário, que justificaria a falta de 

compreensão, poderia estar relacionado com a formação de professores, implicações 

curriculares, insuficiência ou incoerência em livros didáticos e dificuldades relacionadas às 

concepções prévias, ou por questões de polissemia dos termos utilizados no pensamento 

evolutivo, entre outros aspectos.  

A literatura nacional aponta uma gama de dificuldades encontradas em salas de aula 

relacionadas as causas científicas da não compreensão de evolução, tais como: o excesso de 

conteúdo comum ao ensino de Ciências (CARVALHO; NUNES-NETO; EL-HANI, 2011); o 

problema da fragmentação descontextualizada no ensino de Biologia (MEGLHIORATTI et al., 

2009; OLEQUES et al., 2011); organização curricular com o tema no último do Ensino Médio, 

não sendo abordado por falta de tempo (BRASIL, 2002; TIDON; VIEIRA, 2009); fragmentação 

e descontextualização na formação de professores (GOEDERT; DELIZOICOV; ROSA, 2003; 

SILVA; SILVA; TEIXEIRA, 2011); imprecisões e superficialidades dos livros didáticos 
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(ARAÚJO; ROSA, 2015; DALAPICOLLA; SILVA; GARCIA, 2015); polissemia da 

linguagem (MEGLHIORATTI; BORTOLOZZI; CALDEIRA, 2005; OLEQUES; 

BARTHOLOMEI-SANTOS; BOER, 2011; SEPULVEDA; MORTIMER; EL-HANI, 2013)  e 

a valorização do criacionismo em detrimento do evolucionismo (BIDINOTO; 

TOMMASIELLO, 2016). 

No que concerne aos obstáculos religiosos, a teoria evolutiva darwiniana rompe a visão 

de mundo ocidental baseada no dogma cristão (ver item 2.1 Evolução Biológica: )2.1 Evolução 

Biológica: , estabelecendo conflitos históricos destes fatores. Thagard e Findlay (2010) 

apontam que as crenças religiosas, como a interpretação literal da Bíblia, são conflitantes com 

a compreensão de evolução biológica e atuam como obstáculos cognitivos. Winslow, Staver e 

Scharmann (2011) revelam que não se trata apenas de apresentar evidências, mas de uma 

reestruturação de pensamentos e concepções que os indivíduos religiosos precisam realizar para 

encaixar a evolução biológica em sua visão de mundo.  

Contudo, um estudo de representatividade nacional chama atenção nesse aspecto. Mota 

(2013) mapeou as atitudes de aceitação e rejeição sobre evolução biológica, analisando as 

influências religiosas sobre esses aspectos. Para tal, ela utilizou o questionário ROSE (The 

Relevance of Science Education), projeto consolidado na Noruega entre os anos de 2001 e 2002 

com o intuito de compreender o interesse de jovens pela ciência e carreiras científicas com base 

em dados de natureza atitudinal e emocional dos estudantes, (GOUW, 2013). No Brasil, o 

desenvolvimento do ROSE foi realizado por Tolentino-Neto (2008) e aplicado pela primeira 

vez em 2007 com estudantes de São Paulo e Mato Grosso e, posteriormente em escala nacional 

contemplando 2.365 estudantes, entre 2010 e 2011 (MOTA, 2013; SANTOS GOUW, 2013;). 

Destaca-se ainda que o ROSE Brasil inovou ao acrescentar seções sobre o ensino de 

evolução biológica, não presente nos instrumentos dos demais países (OLIVEIRA, 2009; 

TOLENTINO-NETO, 2008). Assim, a aplicação de Mota (2013) com estudantes do primeiro 

ano do Ensino Médio em escala nacional contou com 2.365 jovens com idade média de 15 anos, 

e contemplou todos os estados brasileiros (MOTA, 2013; SANTOS GOUW, 2013). A 

conclusão da pesquisa revelou atitudes positivas dos estudantes frente à evolução biológica bem 

como à religião, não havendo oposição entre ambas. Entretanto, observou–se diferenças entre 

níveis de aceitação entre as religiões declaradas pelos estudantes, indicando menores níveis 

entre estudantes evangélicos (MOTA, 2013).  

Nos resultados apresentados pela autora, é destacado a predominância de jovens 

religiosos entre os entrevistados, sendo que as meninas apresentaram maior religiosidade que 
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os meninos. Entretanto, quando questionados sobre a influência da religião na carreira, 

observou–se uma forte discordância dos estudantes em geral (69,9%). Desta informação seria 

possível, segundo Mota (2013, p. 167), “deduzir que a religiosidade dos jovens estudantes 

brasileiros não os impediria de seguir carreira científica”. No que tange a aceitação de teorias 

científicas e, especificamente da evolução, os resultados de Mota (2013) demonstraram que os 

estudantes, em geral, não acreditam que a fé contradiz as teorias atuais (57,6%) e também não 

concordaram que a religiosidade os impeça de acreditar na evolução biológica (72,6%). 

Por fim, as causas psicológicas estão relacionadas com as concepções prévias dos 

indivíduos. O ensino de evolução desafia o senso comum por ser contra intuitivo, visto que os 

processos evolutivos emergem a partir do comportamento individual e das leis de 

probabilidade, não sendo consequência de forças direcionais ou causais (MONTEIRO, 2021). 

Allmon (2011) aponta duas vertentes de pensamentos que servem de obstáculos cognitivos para 

a aceitação da evolução biológica: o essencialismo e a teleologia.  

O essencialismo propõe que determinada entidade (espécie, no caso) possui 

propriedades que lhe confere autenticidade e permite que se enquadre em determinada categoria 

(MAYR, 2009). O pensamento essencialista, quando relacionado à imutabilidade das espécies, 

relaciona-se com a negação da evolução biológica enquanto fato (DAWKINS, 2009; 

SHTULMAN; SCHULZ, 2008). Contudo, Shtulman (2006) verificou explicações 

transformistas baseadas na essência das espécies e que servem de impedimentos na 

compreensão da seleção natural, por serem obstáculos ao pensamento populacional (ARAÚJO; 

ROSA, 2015; SHTULMAN, 2011; THAGARD; FINDLAY, 2010).  

A concepção de que as espécies se transformam em virtude de algum grau de 

intencionalidade devido a uma natureza interna, tal qual uma essência, é chamada teleologia 

(ALLMON; 2011; THAGARD; FINDLAY; 2009). Explicações direcionais, em que as 

mudanças ocorrem para atingir determinado objetivo, são recorrentes na literatura, algumas 

vezes sendo chamadas finalistas ou equivocadamente de lamarckistas, e estão associadas à 

compreensão de evolução como progresso (GASTAL et al., 2009; KAMPOURAKIS; ZOGZA, 

2008; SEPULVEDA; MORTIMER; EL-HANI, 2013). O pensamento teleológico trata-se de 

uma concepção prévia resistente, o estudante já apresenta essa concepção antes de aprender 

sobre evolução biológica (DEADMAN; KELLY, 1978), sendo encontrada em todos os níveis 

de ensino posterior (ARAÚJO, 2020; BIZZO; ALMEIDA; FALCÃO, 2017; BIZZO, 1994) e, 

inclusive, entre professores (TIDON; LEWONTIN, 2004). 
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Conclui-se, nesta seção, que apesar da vasta literatura sobre as resistências na aceitação 

e os obstáculos no conhecimento de evolução biológica, o assunto está longe de ser considerado 

como resolvido devido à sua grande complexidade. Neste trabalho concorda-se com Allmon 

(2011) quando o autor discorre que a não aceitação da evolução biológica é um fenômeno 

complexo com múltiplas causas. Entretanto, entende-se que a lacuna de conhecimento sobre a 

síntese moderna também consiste em um fenômeno complexo e multifatorial. Aqui interpreta-

se que, mesmo frente a ampla aceitação e atitude positiva da síntese moderna, as causas 

científicas, afetivas, psicológicas e religiosas descritas podem influenciar a compreensão da 

evolução biológica. Consequentemente, as concepções equivocadas são evidentes até entre o 

público mais interessado e mais propenso a aceitar a teoria. Assim, a seção seguinte discorre 

sobre as concepções encontradas neste tema.  

 

2.3.1 Concepções sobre Evolução Biológica  

Concepções prévias são definidas como “ideias que diferem das explicações científicas 

correspondentes” (ANDERSON; FISHER; NORMAN, 2002, p. 953, tradução nossa). Por 

vezes chamadas concepções alternativas, concepções equivocadas ou misconceptions, as 

concepções prévias sobre evolução biológica foram encontradas ao redor do mundo em todos 

os níveis educacionais e inclusive entre professores. Estas concepções são representações 

mentais construídas ao longo da vida através de interações sociais e culturais (MORTIMER, 

2000). 

Retratam um conjunto de representações construídas socialmente e se apresentam em 

sala de aula como uma estrutura prévia dos estudantes. Assim, devem ser consideradas no 

processo de ensino aprendizagem para dar sentido aos conteúdos que serão abordados (POZO, 

1998). Nesse sentido, não se deve ignorar as concepções prévias relacionadas à evolução 

biológica que servem de obstáculo psicológico para a compreensão das explicações evolutivas, 

tornando equívocos conceituais recorrentes e resistentes à mudança. 

A primeira pesquisa brasileira sobre o assunto foi realizada com estudantes de ensino 

médio em três escolas de São Paulo (SP) ainda na década de 1990. Bizzo (1994) realizou 

entrevistas com 11 estudantes após terem sido ensinados sobre evolução e, a partir delas 

elaborou questionário e aplicou o instrumento a 192 estudantes dessas mesmas instituições. 

Posteriormente, o autor procurou ainda analisar quantitativamente os textos de apoio dessas 

escolas, a partir da determinação da área e quantidade de palavras dedicadas a cada tópico, e 
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qualitativamente, para tentar relacionar as concepções dos estudantes aos textos. De forma 

geral, os resultados apontaram compreensão equivocada dos estudantes a respeito das teorias 

evolutivas. 

As entrevistas de Bizzo (1994) revelaram equívocos conceituais significativos. Entre 

eles: a tendência antropocêntrica dos estudantes nas respostas, em especial por não 

compreenderem que a evolução biológica ocorre também em plantas; o ambiente como forma 

central de se produzir variação; adaptação sendo a nível individual com a intenção de realizar 

ajustes ao meio; e, evolução como sinônimo de progresso, melhoria e crescimento. Essas 

concepções são interessantes, visto que reaparecem em diversos estudos mais recentes 

(LUCKMAN; SOARES, 2019; OLIVEIRA; CESCHIM; CALDEIRA, 2015; JUNIOR, 

ANDRADE, 2015; SANTANA; FRANZOLIN, 2019).  

No que tange ao questionário aplicado aos 192 estudantes, destacou–se concepções 

alternativas dos mecanismos pelos quais a evolução biológica atua. Os dados do autor revelaram 

forte inclinação dos estudantes à lei de uso e desuso e de carácteres adquiridos como esquema 

explicativo para as mudanças que ocorrem ao longo das gerações. Assim, constatou–se 

equívocos relacionados a conceitos centrais da evolução, como seleção natural, adaptação e 

variabilidade genética (BIZZO, 1994). 

Resultados mais recentes dialogaram com o exposto. Os equívocos conceituais 

reaparecem em Bizzo, Almeida e Falcão (2007), ao reproduzirem os questionários 

padronizados em uma amostra de 20 estudantes de nível médio e 20 estudantes universitários 

de Biologia. Nesta pesquisa, os autores também realizaram entrevistas com 11 estudantes do 

Ensino Médio moradores de jazigos fossilíferos que possuem contato frequente com fósseis. 

Os resultados do teste escrito com estudantes de nível médio corroboram com os resultados 

anteriores, indicando necessidades de explicações evolutivas por meio da lei de uso e desuso e 

carácteres adquiridos. Chama a atenção que 35% dos universitários também demonstraram 

acreditar na lei do uso e desuso e 35% na seleção natural e variação ao acaso (BIZZO; 

ALMEIDA; FALCÃO, 2007). A observação realizada pelos autores nesse aspecto é o 

surgimento de respostas relacionadas à mutação por parte dos estudantes do ensino superior. 

Em 2007, o questionário ROSE foi adaptado para o cenário nacional em um estudo 

comparativo foi realizado entre 294 estudantes de Tangará da Serra (Mato Grosso – MT) e 358 

estudantes de São Caetano do Sul – SP com questões adaptadas do ROSE (OLIVEIRA, BIZZO, 

2011; OLIVEIRA, 2009; TOLENTINO-NETO, 2008). Os resultados obtidos revelaram que os 

estudantes da amostra, em geral, possuem atitudes positivas em relação à evolução biológica, 
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principalmente no que consiste ao registro fóssil, ancestralidade comum e seleção natural, 

porém tendem a rejeitar tópicos relacionados às origens, tanto da Terra, quanto do ser humano 

(OLIVEIRA, BIZZO, 2011; OLIVEIRA, 2009).  

Entre os estudantes do Mato Grosso houve incertezas (concentração de respostas nos 

pontos intermediários do tipo Likert) nos itens correspondentes à formação do planeta. 

Principalmente entre relação a aspectos de escala geológica, que já haviam sido considerados 

como um fator de dificuldade por Bizzo, Almeida e Falcão (2007), e aspectos químicos da Terra 

primitiva. Nesses mesmos estudantes predominou rejeição a itens relacionados à origem do ser 

humano. Entre os estudantes de São Paulo coincidiu–se as incertezas sobre os aspectos 

químicos da Terra primitiva e a discordância à origem da evolução humana quando descrita no 

ambiente africano, especificamente (OLIVEIRA, BIZZO, 2011; OLIVEIRA, 2009). 

Em 2012, Almeida buscou investigar as concepções de estudantes de Ensino Médio 

sobre a origem da vida. Para isso, ele aplicou um questionário aberto e um questionário fechado 

em 156 estudantes de Macapá (AP). Os resultados apontaram predominância de concepções 

criacionistas de viés bíblico para o surgimento das espécies (52,2%), fenômeno intensificado 

ao perguntarem sobre o surgimento da espécie humana (62%). Além disso, o autor observou 

equívocos conceituais relacionados a aspectos básicos da teoria evolutiva, tais como ancestral 

comum, falta de compreensão sobre gradualismo como um processo lento e a não percepção 

do fator aleatório ocasionando a evolução (ALMEIDA, 2012). 

Em 2013, Mota mapeou as atitudes de aceitação e rejeição sobre evolução biológica 

através do questionário ROSE Brasil com o intuito de analisar as influências religiosas sobre 

esses aspectos (ver os resultados de religião em 2.3 Evolução biológica como tema de pesquisa 

no ensino de biologia). No tocante aos aspectos gerais da evolução biológica, Mota (2013) 

observou atitudes positivas por parte dos 2.365 estudantes do primeiro ano do Ensino Médio 

que participaram da pesquisa. Contudo, os resultados corroboraram com Oliveira e Bizzo 

(2011), apontando incertezas quanto aos aspectos químicos da Terra primitiva e dificuldades 

quanto à escala do tempo geológico. Segundo Mota (2013), os itens de origem da evolução 

humana também apresentaram posicionamento incerto, com exceção do item sobre os primeiros 

humanos terem vivido em ambiente africano, que apresentou rejeição.  

As conclusões de Mota (2013) apontaram que os jovens brasileiros demonstraram 

aceitação no que concerne aos mecanismos de seleção natural, porém dúvidas quanto a 

ancestralidade comum. A autora apontou que ancestralidade comum é um tema controverso, 

em especial entre religiosos, “por abolir explicações divinas para a origem das espécies” 
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(MOTA, 2013, p. 188). Além disso, foi ressaltado incertezas nos itens que envolviam tempo 

geológico, aspectos químicos da Terra primitiva e origem da vida. Tais resultados são similares 

aos encontrados por Oliveira e Bizzo (2011).  

Posteriormente, Oliveira e Bizzo (2015; OLIVEIRA, 2015) procuraram ampliar a 

discussão sobre as concepções dos estudantes em relação à aceitação e compreensão da 

evolução biológica. Assim, Oliveira (2015) aplicou o questionário Barômetro para 2.400 

estudantes do primeiro ano do ensino médio em escala nacional. Os itens, originados a partir 

de adaptação e redução do ROSE, sofreram alteração na escala de resposta para verdadeiro ou 

falso. Os resultados apontaram que os estudantes reconhecem o registro fóssil, a especiação, a 

evolução ocorrendo em plantas e em animais e a mudanças das características ao longo das 

gerações. Novamente os assuntos relacionados à ancestralidade comum, origem e evolução 

humana e compreensão da escala de tempo geológico foram os que mais demonstraram falta de 

conhecimento por parte dos estudantes (OLIVEIRA, 2015). A falta de compreensão e aceitação 

desses itens tem se mostrado recorrente nas pesquisas aqui apontadas. 

 Outra pesquisa interessante é a realizada por Araújo (2020, p. 340), que comparou as 

concepções de 122 estudantes do início e final da graduação em Ciências Biológicas, além de 

estudantes da pós-graduação. Destaca–se neste trabalho o item “A seleção natural atua nos 

organismos individuais para adaptá–los ao meio ambiente”, com metade de concordância entre 

os graduandos, tanto no início quanto no final da formação. Outros dois itens interessantes, 

trazidos por Araújo (2020, p. 340), são “A capacidade de correr rapidamente em guepardos 

evoluiu porque essa espécie precisava ser capaz de pegar as suas presas”, com quase 75% de 

concordância entre estudantes do início da graduação e mais da metade entre os estudantes no 

final da formação; e o item “O comportamento dos suricatos de avisar outros indivíduos da 

aproximação de um predador evoluiu por seleção natural para favorecer a sobrevivência da 

espécie”, que apresentou mais de 75% de concordância em todos os níveis de formação. 

A pesquisa de Araújo (2020) é interessante por apontar, no ensino superior (tanto no 

início quanto no fim da formação), concepções equivocadas que também foram observadas por 

Bizzo (1994) no ensino médio e Bizzo, Almeida e Falcão (2007) no ensino médio e superior.  

Em suma, as pesquisas aqui apontadas revelam atitudes positivas frente a apreensão da 

teoria da evolução e seus principais componentes entre estudantes do ensino médio 

(OLIVEIRA, BIZZO, 2011; OLIVEIRA, 2009; MOTA, 2013; OLIVEIRA, 2015). Apesar 

disso, algumas concepções equivocadas têm se mostrado recorrentes em diferentes níveis de 
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escolaridade e não favorecem a compreensão satisfatória dos conceitos centrais da evolução 

(BIZZO, 1994; BIZZO, ALMEIDA, FALCÃO, 2007; ARAÚJO, 2020). 

2.4 PERCEPÇÃO PÚBLICA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO 

A expressão percepção pública da Ciência (Public Understanding of Science – PUS), 

segundo Bauer e Falade (2021), possui duplo sentido. Os autores abordam que PUS pode se 

referir às pesquisas com metodologias diversas, que visam aproximar a ciência da sociedade e 

promover o conhecimento do público, ou aos levantamentos de opiniões, interesses, 

conhecimentos e atitudes da população. Na intenção de evitar ambiguidade, limitamos o termo 

Percepção Pública da Ciência e Tecnologia (PPCT) aos levantamentos de larga escala utilizados 

em estudos transversais e/ou longitudinais frente à ciência, tecnologia e sociedade. 

Levantamentos desta natureza fornecem subsídios para a elaboração de políticas 

públicas, reflexões sobre interesses sociais, exploram mudanças que ocorrem nas opiniões 

públicas ao longo do tempo e avaliam a competitividade científica e tecnológica entre as nações 

(CGEE, 2017; VOGT, 2005). Mensurar a cultura científica de determinado país ou região a 

partir destes indicadores, segundo Vogt (2011, p. 7), possibilita “estimular a participação cidadã 

e seu engajamento em assuntos científicos e tecnológicos”. 

Nesta seção é abordado o histórico das pesquisas de Percepção Pública da Ciência e 

Tecnologia no cenário internacional e nacional, a percepção pública de ciência entre o público 

geral brasileiro e sua contribuição para o cenário educacional. 

 

 2.4.1 As Pesquisas de Percepção Pública da Ciência e Tecnologia 

Os debates sobre percepção e atitudes foram impulsionados no cenário internacional 

entre as décadas 1950 a 1970, no contexto de Guerra Fria, em consequência dos movimentos 

sociais relacionados ao desenvolvimento científico pós-Segunda Guerra (CGEE, 2017, 2019; 

VOGT, 2011). Em 1957, a National Association of Science Writers (NASW), nos Estados 

Unidos da América (EUA), organizou a primeira enquete sobre percepção pública da ciência 

que, como resultado, mostrou que apesar do conhecimento científico de norte–americanos 

serem baixos, as opiniões destes sobre ciência eram positivas (CGEE, 2017). Anos depois, em 

1979, a National Science Foundation (NSF) passou a realizar surveys bienais sobre percepção 

pública da ciência e tecnologia nos EUA (CGEE, 2017).  
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Na Europa, destacou–se o Eurobarômetro, criado em 1973, como pesquisa de opinião 

pública para a sondagem sobre as expectativas e percepções dos cidadãos sobre a Comissão 

Europeia (GEE, 2017). Entretanto, é a partir de 1977 que as pesquisas de opinião pública sobre 

ciência e tecnologia se estabelecem de forma periódica e, em 1985, com o relatório Bodmer 

Report, encomendado pela Royal Society, uma nova área acadêmica chamada Public 

Understanding of Science (PUS ou PUoS) se consolida de fato (TURNER, 2008; VOGT, 2005). 

O movimento de Compreensão Pública da Ciência, que despontou neste contexto, serviu de 

incentivo para a popularização do conhecimento científico por meio de atividades de divulgação 

e educação científica (TURNER, 2008; VOGT, 2011).   

Diversos países como Índia, Coréia do Sul, Malásia, Nova Zelândia, Japão e Rússia 

também integraram o movimento de Compreensão Pública da Ciência e a realizar estudos de 

PPCT a partir da década 1990 (VOGT, 2011). Em consonância, nessa mesma década, iniciam 

as enquetes de opinião pública sobre Ciência e Tecnologia (C&T) na América Latina, com 

exceção do Brasil, que em uma atitude pioneira encabeça um survey de percepção de C&T em 

1987. Contudo, é a partir de 2000 que os países latinos, de forma geral, alavancam essas 

pesquisas, tornando–as periódicas (CGEE, 2017). 

No cenário brasileiro, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) encomendou, em 1987, a primeira enquete de caráter nacional sobre PPCT 

(CGEE, 2017; MORALES; COELHO, 2015; VOGT, 2005, 2011). Esta pesquisa teve o intuito 

de mapear o que os brasileiros pensavam sobre Ciência e Tecnologia e qual imagem de C&T 

apresentavam. Em 2006, o Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia 

(DEPDI), do até então chamado Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)1, decidiu por dar 

continuidade às PPCT (CGEE, 2017; VOGT, 2011). O objetivo era, de acordo com o CGEE 

(2017, p. 17), “fazer o levantamento a respeito do interesse, do grau de informação, das atitudes, 

das visões e do conhecimento que os brasileiros tinham em relação à ciência e tecnologia”. 

Em 2010, o MCTI empreendeu a terceira edição da aplicação da enquete de percepção, 

com o intuito de estabelecer uma “série histórica e continuada de enquetes nacionais a cada 

quatro anos” (CGEE, 2017, p. 18). Desse modo, o Ministério encomendou com o Centro de 

Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) a quarta edição da pesquisa em 2015 e a quinta edição 

 
1 O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), criado a partir Decreto 91.146 em março de 1985. A Lei 

n.º 12.545 de dezembro de 2011 altera o nome para Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). 

Posteriormente, a Lei n.º 13.341 de maio de 2016 alterou novamente o nome para Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Atualmente, devido a Medida Provisória nº 980 de junho de 

2020 cria o Ministérios das Comunicações, retornando o nome do Ministério da Ciência para MCTI. 
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da pesquisa em 2019 (CGEE, 2019). A importância dos indicadores nacionais de percepção 

pública sobre ciência e tecnologia no contexto nacional, consta no documento do CGEE: 

Esses dados, assim como os indicadores e as conclusões deles extraídos, oferecem 

importantes subsídios aos formuladores de políticas públicas no aprimoramento das 

ações pertinentes aos campos educacional e de divulgação científica. Além disso, 

possibilitam um melhor entendimento acerca do grau e das razões de rejeição ou 

aceitação de novas tecnologias por parte de setores da população. Do mesmo modo, 

favorecem a compreensão quanto às escolhas de carreiras técnico–científica por parte 

dos jovens e facilitam a geração de competências coletivas na tomada de decisão e no 

exercício da cidadania. Essas informações também têm relevância do ponto de vista 

econômico, ao possibilitarem avaliações e avanços na capacidade de inovação e na 

competitividade científica e tecnológica de um país (CGEE, 2017, p. 13). 

Reconhecendo a importância dessa nova área do conhecimento, em 2002, a Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) financiou o survey de percepção pública 

sobre C&T no Estado de São Paulo (CGEE, 2017). Estes indicadores, publicados pela Fapesp 

no ano de 2005, fizeram parte de uma enquete–piloto com cunho comparativo de percepção 

pública da ciência entre quatro países Iberoamericanos, Argentina, Brasil, Espanha e Uruguai, 

sob coordenação da Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (Ricyt) e a Organização dos 

Estados Iberoamericanos (OEI). Posteriormente, em 2007, o projeto realizou uma pesquisa 

mais ampla e de metodologia uniforme, que foram publicados pela Fapesp em 2011 (CGEE, 

2017). 

 

2.4.2 Percepção Pública da Ciência e Tecnologia dos Brasileiros 

No ano de 2019, o MCTI e o CGEE conduziram a pesquisa Percepção pública da 

ciência e tecnologia no Brasil. Esta se tratou da quinta edição de enquetes de opinião pública 

sobre C&T aplicadas na esfera nacional. A amostra da pesquisa contou com 2.200 pessoas entre 

16 e 75 anos, contemplando as cinco regiões brasileiras. Em consonância com as edições 

anteriores, realizadas em 1987, 2006, 2010 e 2015, a pesquisa “buscou traçar um perfil 

socioeconômico e comportamental dos entrevistados e coletar suas percepções, seus 

conhecimentos e consumos a respeito de temas relacionados à C&T” (CGEE, 2019, p. 9).   

Quanto aos interesses dos brasileiros, foram investigados os temas Política, Medicina e 

Saúde, Arte e Cultura, Ciência e Tecnologia, Economia, Religião, Esportes e Meio Ambiente. 

Segundo o resumo executivo elaborado pelo CGEE (2019), os três maiores interesses dos 

brasileiros são Medicina e Saúde (79% em 2019), Meio Ambiente (76%) e Religião (69%). Já 
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nos assuntos relacionados à Ciência e Tecnologia, 62% dos respondentes se declararam 

interessados ou muito interessados (CGEE, 2019).   

Com a intenção de verificar o interesse dos jovens que fazem parte de um cenário mais 

próximo ao da pesquisa apresentada neste estudo, considerou–se relevante analisar um recorte 

do público observado sobre este item. A partir dos dados da Percepção pública da C&T no 

Brasil, disponibilizados no site do CGEE2, fez–se a separação de jovens de 18 à 24 anos com 

Ensino Médio completo/Ensino Superior incompleto, da região Sudeste. As porcentagens de 

interessados e muito interessados por sexo estão dispostas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Porcentagem de interesse (interessado ou muito interessado) de jovens entre 18 e 24 anos da 

região Sudeste e com Ensino Médio completo / Ensino Superior incompleto – 2010, 2015, 2019. 

Temas de Interesse 

2010 2015 2019 

M  

(29) 

F 

(39) 

Total 

(68) 

M 

 (32) 

F 

 (42) 

Total 

(74) 

M 

 (52) 

F 

 (42) 

Total 

 (94) 

Política 48,2 35,9 41,2 46,9 40,4 43,3 34,6 26,2 30,8 

Medicina e Saúde 72,4 79,5 76,5 84,4 76,2 79,7 69,2 81,0 74,5 

Artes e Cultura 55,2 76,9 67,6 71,9 59,5 64,9 50,0 69,1 58,5 

Meio Ambiente 86,2 92,3 89,7 84,4 73,8 78,3 75,0 73,8 74,5 

Ciência e Tecnologia 86,2 79,5 82,4 87,6 59,6 71,6 64,3 69,3 67,0 

Economia 79,3 76,9 78,0 75,0 59,5 66,2 63,5 59,5 61,7 

Religião 72,0 87,1 80,9 46,9 69,1 59,4 61,6 64,3 62,8 

Fonte: Adaptado do site do CGEE (2022). 

Os dados revelam que os três principais interesses declarados deste público em 2010 

eram Meio Ambiente (89,7%), Ciência e Tecnologia (82,4%) e Religião (80,9%). Já em 2015, 

foram Medicina e Saúde (79,7%), Meio Ambiente (78,3%) e Ciência e Tecnologia (71,6%), e 

manteve–se em 2019, com 74,5%, 74,5% e 67% de interesse nos respectivos assuntos.   

Discorrendo ainda sobre temas de interesse, o relatório aponta diferenças entre níveis 

de renda. Assim, sobre o mesmo recorte de público feito na tabela anterior, explorou–se a 

porcentagem de interessados ou muito interessados nas temáticas de Medicina e Saúde, Meio 

Ambiente, Ciência e Tecnologia e Religião. Esses temas não só são as quatro categorias de 

 
2 Disponível em: <https://www.cgee.org.br/web/percepcao/faca–sua–analise>.   

https://www.cgee.org.br/web/percepcao/faca-sua-analise
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maior interesse da tabela anterior, mas também possuem pontos de intersecção com o 

conhecimento e, no caso da religião, com aceitação da Evolução Biológica.  

Destaca–se nesse aspecto a C&T que, conforme a renda aumenta, também aumenta a 

porcentagem de interessados ou muito interessados entre os jovens de 18 a 24 anos com ensino 

superior completo da região sudeste, como consta na Tabela 2. Essa informação revela o 

descompasso do interesse por Ciência e Tecnologia entre as pessoas de baixa e alta renda. 

Tabela 2 - Porcentagem de interessados/muito interessados de jovens entre 18 e 24 anos da região Sudeste 

e com Ensino Médio completo / Ensino Superior incompleto sobre os temas de Medicina e Saúde, Meio 

Ambiente, Ciência e Tecnologia e Religião por renda - 2019 

Quantidade de 

Salários Mínimos 
N 

Medicina 

e Saúde 

Meio 

Ambiente 

Ciência e 

Tecnologia 
Religião 

Zero a 1 3 66,7% 100% 33,3% 66,6% 

1 a 2  14 78,6% 71,4% 57,2% 57,2% 

2 a 5  42 78,6% 73,8% 61,9% 50,0% 

5 a 10  25 68,0% 72,0% 72,0% 72,0% 

Acima de 10 10 70,0% 80,0% 100% 100% 

Fonte: Adaptado do site do CGEE (2022). 

Os dados disponíveis da pesquisa de 2019 exibem informações interessantes quanto à 

percepção dos brasileiros sobre a imagem do cientista e sobre a aquisição do conhecimento 

científico. Quando perguntados sobre a imagem do cientista, os respondentes podiam citar até 

duas descrições em ordem de importância. O Tabela 3 corresponde às respostas da primeira 

escolha. 

Tabela 3 - Imagem que os jovens entre 18 e 24 anos da região Sudeste e com Ensino Médio completo / Ensino 

Superior incompleto apresentam sobre cientistas - 2019 

Imagem de cientista N % 

Pessoas inteligentes que fazem coisas úteis a humanidade 38 40,4 

Pessoas comuns com treinamento especial 18 19,1 

Pessoas que se interessam por temas distantes da realidade das pessoas 12 12,8 

Pessoas que servem a interesses econômicos e produzem conhecimento em 

áreas nem sempre desejáveis 
11 11,7 

Pessoas excêntricas de fala complicada 7 7,4 

Pessoas que formam discípulos na sua atividade de pesquisa 5 5,3 

Pessoas que trabalham muito sem querer ficar ricas 3 3,2 
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Total 94 100,0 

Fonte: Adaptado do site do CGEE (2022). 

Observa-se a predominância da concepção de cientista como “pessoas inteligentes que 

fazem coisas úteis a humanidade” por 40,4% dos jovens da região sudeste com ensino médio 

completo/ensino superior incompleto. O público selecionado não teve diferença do público 

geral, considerando os 2.200 participantes, que manteve a predominância nas respostas deste 

item com 40,9%. Os dados do CGEE evidenciam fracas percepções equivocadas comuns dos 

cientistas entre o público selecionado e geral, como “pessoas excêntricas de fala complicada” 

(7,4%) e “pessoas que se interessam por temas distantes da realidade das pessoas” (12,8%). 

Outro item de destaque da Percepção pública da C&T no Brasil é sobre a percepção da 

capacidade de assimilação do conhecimento científico. Os participantes tiveram que opinar 

sobre a afirmação “A maioria das pessoas é capaz de entender o conhecimento científico se ele 

for bem explicado” em um formato de resposta tipo Likert, com quatro pontos de concordância. 

Os resultados estão ilustrados na  Tabela 4. 

Tabela 4 - Percepção dos os jovens entre 18 e 24 anos da região Sudeste e com Ensino Médio completo / 

Ensino Superior incompleto sobre o conhecimento científico - 2019 

A maioria das pessoas é capaz de entender o  

conhecimento científico se ele for bem explicado 
N % 

Concordo totalmente 44 46,8 

Concordo em parte 33 35,1 

Discordo em parte 8 8,5 

Discordo totalmente 8 8,5 

Não soube responder 1 1,1 

Total 94 100,0 

Fonte: Adaptado do site do CGEE (2022). 

Os dados evidenciam que o conhecimento científico é visto como acessível à população, 

com 81,9% de concordância à afirmação no público selecionado para o recorte. Quando 

ampliado para a amostra de representação nacional, os brasileiros mantêm a predominância de 

concordo totalmente com 48,9%, seguido por 32,3% de concordo em parte. 

No entanto, nem todos os dados evidenciaram resultados positivos. A pesquisa 

Percepção pública da ciência e tecnologia no Brasil inovou com a mensuração das noções 

sobre a Ciência que os brasileiros possuem. O destaque do resumo foi dado ao item Os 
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antibióticos servem para matar vírus?, que obteve “sim” por 73% dos brasileiros respondentes 

(CGEE, 2019). Este resultado foi considerado preocupante, “especialmente considerando que 

o uso excessivo e inadequado de tais medicamentos é a principal causa de resistência 

antimicrobiana” (CGEE, 2019, p. 20).  

Esta discussão é tão relevante que Meyer e El-Hani (2005) desenvolvem, por meio de 

quatro questões levantadas pela Biologia, como pensar biologicamente é pensar evolutivamente 

e uma das perguntas é “por que cada vez mais pessoas morrem de infecções hospitalares?”. A 

questão proposta por Meyer e El-Hani (2005) só pode ser respondida com base na discussão 

sobre a resistência bacteriana a antibióticos. Enquanto por um lado a descoberta da penicilina 

na década de 1940 pôde controlar doenças como tuberculose e meningite, por outro lado, o uso 

excessivo e generalizado de antibióticos provoca o surgimento de populações bacterianas mais 

resistentes por meio do mecanismo de seleção natural. Assim, o item sobre antibióticos do 

CGEE (2019) destaca a insuficiência da compreensão da Evolução Biológica de forma 

integrada e contextualizada na população brasileira de forma desconcertante. 

A compreensão deste mecanismo a partir do pensamento evolutivo, fornece subsídios 

para o indivíduo decidir sobre quando e como tomar o antibiótico. Não obstante, a falta deste 

conhecimento pode levar à resistência bacteriana, surgimento de superbactérias e aumento de 

óbitos por infecções. Portanto, é notório o enlace das pesquisas de percepção pública da ciência 

com aspectos do conhecimento científico para evidenciar os interesses, opiniões, atitudes e 

conhecimentos acerca da C&T.  

Não obstante, pesquisas de percepção pública de C&T podem ser ainda mais relevantes 

no cenário educacional brasileiro quando realizadas com estudantes e/ou professores. Investigar 

percepções, interesses, opiniões e visões de estudantes é determinante em reflexões sobre 

políticas educacionais. Um dos primeiros estudos com o objetivo de compreender as ideias de 

estudantes foi realizado no final da década de 1980, no Canadá, chamado Views on Science, 

Technology and Society – VOSTS (AIKENHEAD; RYAN, 1992). A partir de seus 

desdobramentos nos anos 90, as opiniões de estudantes sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS) integraram as pesquisas de percepção pública da ciência (SANTOS GOUW, 2013).  

Em 2001 e 2002, um novo projeto visando a percepção dos estudantes sobre a ciência e 

tecnologia se consolidou na Noruega. O projeto, denominado The Relevance of Science 

Education (ROSE), busca, com base em dados de natureza atitudinal e emocional dos 

estudantes, compreender o interesse de jovens pela ciência e carreiras científicas (GOUW, 
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2013). De acordo com a website RoseProject.no3, atualmente o projeto conta com 40 países que 

estão em fases diferentes, a maioria já completou a coleta de dados, porém alguns ainda estão 

nessa etapa e outros estão iniciando a organização para a aplicação do questionário.  

No Brasil, o ROSE foi realizado pela primeira vez em 2007, contando com 625 

estudantes de São Paulo e Mato Grosso e, posteriormente em escala nacional contemplando 

2.365 estudantes, entre 2010 e 2011 (SANTOS GOUW, 2013). A pesquisa “verificou que o 

jovem brasileiro, de modo geral, tem interesse global pelos temas científicos abordados na 

escola” e “considera a ciência escolar interessante” (SANTOS GOUW, 2013, p. 199). Os 

resultados de interesse revelados por Santos Gouw (2013) são corroborados pelas análises do 

CGEE (2019). 

 Portanto, não há desinteresse em temas científicos pelos jovens brasileiros (CGEE, 

2019; SANTOS GOUW, 2013) e não parece haver grande resistência religiosa na apropriação 

da ciência (MOTA, 2013; TIDON; LEWONTIN, 2004). Assim, pesquisas de PPCT que 

exploram demais fatores acerca dos conhecimentos, opiniões e interesses entre estudantes 

podem subsidiar discussões para uma educação contextualizada, significativa e distante do 

ensino memorístico recorrente no ensino, especialmente de biologia (MEGLHIORATTI et al., 

2009; CARVALHO; NUNES–NETO; EL–HANI, 2011; OLEQUES et al., 2011). 

 

  

 
3 Disponível em: <https://roseproject.no/> 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, o percurso metodológico do estudo é apresentado. São caracterizados a 

natureza da pesquisa, o caráter descrito, as etapas percorridas, a escolha do público-alvo e 

planejamento amostral, os aspectos éticos exigidos pelo comitê de ética, a elaboração do 

instrumento de pesquisa, a coleta e a análise de dados. 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

No que concerne à natureza metodológica, o presente estudo possui abordagem 

quantitativa. Isso porque na intenção de investigar as percepções e os conhecimentos de jovens 

que finalizaram a educação básica sobre evolução biológica, o trabalho utiliza como alicerce as 

pesquisas de Percepção Pública da Ciência. Estes estudos, segundo Bauer e Falade (2021), se 

caracterizam pela pesquisa empírica sobre a opinião pública através da aplicação de 

questionários em levantamentos de larga escala, conhecidos como surveys.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2022), a classificação da natureza da pesquisa 

quanto aos métodos empregados refere-se aos procedimentos adotados para obtenção, análise 

e interpretação dos dados. Nesse sentido, estudos quantitativos utilizam informações de 

natureza numérica com a finalidade de “classificar, ordenar ou medir as variáveis para 

apresentar estatísticas, comparar grupos ou estabelecer associações” (VIEIRA, 2009, p. 5). 

Assim, o enfoque quantitativo é apropriado para apurar e descrever, de maneira objetiva e 

sistemática, as percepções e conhecimentos coletados via questionário fechado. 

A abordagem quantitativa não é tradicional no ensino de ciências (CARVALHO; 

OLIVEIRA; REZENDE, 2009; SCHNEIDER; FUJII; CORAZZA, 2017). Esta abordagem 

muitas vezes é entendida numa dimensão dicotômica em relação aos estudos qualitativos. 

Porém, estas perspectivas não são antagônicas, visto que diferem em suas características, 

métodos e propósitos (GATTI, 2012; LODICO; SPAULDING; VOEGTLE, 2006). Gatti 

(2004) aponta que a escassez do enfoque quantitativo se reflete (e é consequência) na ausência 

de disciplinas sobre este método nos programas de pós-graduação da área. Contudo, a autora 

destaca que “há problemas educacionais que para sua contextualização e compreensão 

necessitam ser qualificados através de dados quantitativos” (GATTI, 2004, p. 13). 

Gatti (2004) ainda salienta as contribuições desta abordagem metodológica: 
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a partir de dados quantificados, contextualizadas por perspectivas teóricas, com 

escolhas metodológicas cuidadosas, trazem subsídios concretos para a compreensão 

de fenômenos educacionais indo além dos casuísmos e contribuindo para a 

produção/enfrentamento de políticas educacionais, para planejamento, 

administração/gestão da educação, podendo ainda orientar ações pedagógicas de 

cunho mais geral ou específico. Permitem ainda desmistificar representações, 

preconceitos, “achômetros”, sobre fenômenos educacionais, construídos apenas a 

partir do senso comum do cotidiano, ou do marketing. (GATTI, 2004, p. 26) 

Dessa forma, as informações de natureza numérica, a partir da linguagem matemática 

dos procedimentos estatísticos, combinadas com a contextualização dos aspectos subjetivos, e 

em consonância com o arcabouço teórico, possibilitam descrever fenômenos e compreender 

diversos problemas, inclusive educacionais (GATTI, 2004; GIL, 2019; NASCIMENTO et al., 

2019; VIEIRA, 2009). Esta articulação foi considerada mais adequada para atingir os objetivos 

propostos neste trabalho, por permitir recolher maior quantidade de informações sobre a visão 

dos estudantes a respeito de evolução biológica. 

 

3.2 ESTUDO DESCRITIVO 

O objetivo do estudo descritivo é, nas palavras de Gil (2019, p. 27), “[...] a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações 

entre as variáveis”. Marconi e Lakatos (2021) ainda caracterizam esses estudos como 

investigações de pesquisa empírica quantitativa, que utilizam técnicas como questionários, 

formulários e entrevistas. Assim, como este trabalho descreve e analisa fatos e fenômenos, 

representados pela visão dos estudantes sobre evolução biológica, esta pesquisa possui caráter 

descritivo. 

Gil (2019) exemplifica os estudos descritivos mencionando os levantamentos de 

opiniões, atitudes e crenças. O levantamento de dados é um delineamento de pesquisa que 

objetiva a “descrição quantitativa ou numérica de tendências, atitudes ou opiniões de uma 

população, estudando–se uma amostra dessa população” (CRESWELL; CRESWELL, 2021, p. 

10). De maneira complementar, Gil (2019) descreve os levantamentos como: 

[…] a modalidade de pesquisa caracterizada pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer. Consiste basicamente na solicitação de 

informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para 

em seguida, mediante análise quantitativa, obter as conclusões correspondentes dos 

dados coletados. [...] O levantamento de campo possibilita o contato direto com as 

pessoas cujos comportamentos, atitudes, opiniões, crenças e valores se deseja 

conhecer. Possibilita, também, a obtenção de uma grande quantidade de dados em 

curto espaço de tempo, com custos relativamente baixos. E como os dados obtidos 
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são suscetíveis de tratamento estatístico, possibilita a obtenção de resultados com 

razoáveis níveis de precisão. (GIL, 2019, p.  61) 

Os levantamentos em larga escala com representatividade nacional e internacional, 

também chamados surveys, são tradicionais nas pesquisas de Percepção Pública da Ciência que 

alicerçam este trabalho. Como retratado em 2.4.1 As Pesquisas de Percepção Pública da 

Ciência e Tecnologia, as investigações sobre este tema iniciaram em 1957 nos Estados Unidos 

e adquiriram natureza recorrente entre as décadas de 70 e 80 nos Estados Unidos e na Europa. 

Os levantamentos aplicados desta forma apresentam vantagem por possibilitar base de dados 

para estudos longitudinais, isto é, comparações ao longo dos anos em um mesmo país, e 

transversais, comparações entre países em um determinado período (BAUER; FALADE, 

2021). 

Nesse sentido, os delineamentos de levantamento se apropriam da análise quantitativa 

para mensurar e comparar variáveis interrogadas no instrumento utilizado. Dessa forma, para 

atender aos objetivos apresentados, esta pesquisa é caraterizada como descritiva, propondo–se 

a fazer um levantamento das percepções e dos conhecimentos acerca de evolução biológica de 

jovens que finalizaram a educação básica. 

 

3.3 ETAPAS DA PESQUISA 

O presente trabalho foi desenvolvido nas etapas descritas a seguir: 

1. Etapa preparatória, que consistiu em: 1.1 Submissão e aprovação do projeto no Comitê 

de Ética da Unifesp; 1.2 Definição das dimensões consideradas no instrumento e 1.3 

Construção do questionário com base no levantamento bibliográfico inicial. 

2. Etapa de validação e aprimoramento do instrumento, que consistiu em 2.1 Validação 

do questionário entre pares, com professores universitários, com professores da 

educação básica e por aplicação piloto com calouros; 2.2 Aplicação inicial pré-teste do 

instrumento; 2.3 Análise exploratória dos resultados e 2.4 Avaliação e lapidação do 

questionário. 

3. Etapa de aplicação e organização dos resultados, que consistiu em: 3.1. Envio do 

questionário no formato online para os alunos recém-ingressos em uma universidade 

pública brasileira; 3.2 Recepção e organização dos questionários e 3.3 Análise 

preliminar dos dados. 
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4. Etapa de análise e discussão, que consistiu em: 4.1 Análise estatística descritiva dos 

dados; 4.2 Discussão dos resultados analisados e 4.3. Escrita da dissertação. 

 

3.4 PÚBLICO–ALVO E AMOSTRA 

O público–alvo desta pesquisa compreende estudantes primeiranistas do ensino superior 

em áreas correlatas as Ciências da Natureza. Para tanto, optou–se pelo recorte com os calouros 

do ensino superior em 2021, em um campus de uma universidade pública brasileira. A 

investigação foi realizada no intuito de responder a seguinte questão: após finalizarem a 

educação básica e seguirem no ensino superior, quais são as percepções e conhecimentos sobre 

evolução biológica que esse público apresenta? 

A população de ingressantes em 2021 constava de 650 estudantes, distribuídos entre os 

sete cursos oferecidos pelo campus, como mostra Tabela 5. 

Tabela 5 - Vagas ofertadas por curso no ano de 2021  

Curso Vagas 

Ciências – Licenciatura 200 

Ciências Ambientais 50 

Ciências Biológicas 50 

Engenharia Química 100 

Farmácia 150 

Química 50 

Química Industrial 50 

Total 650 

Fonte: Autoria própria (2022). 

Considerando a população como finita, o tamanho da amostra aleatória simples foi 

calculado considerando a taxa de proporção de acertos de 82% obtida no pré-teste. Assim, 

utilizou-se a seguinte expressão algébrica4: 

 
4 Retirada de FÁVERO, L.P.; BELFIORE, P. Manual de Análise de Dados: Estatística e Modelagem 

Multivariada com Excel®, SPSS® e Stata®. 1 ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2017.  
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𝑛 =
𝑁 . 𝑝 . 𝑞

(𝑁 − 1) .
𝐵2

𝑧α
2 + 𝑝. 𝑞

 

sendo N = 650 o tamanho da população, p = 0,82 a proporção de acertos encontrada na 

pré-teste, q = a proporção complementar (isto é, 1 – p), B = 0,05 o erro máximo de estimação 

e zα = 1,96 o valor da abscissa da distribuição normal correspondente ao nível de confiança de 

95%.  De tal forma que o tamanho da amostra encontrado foi de 169 estudantes. 

𝑛 =
650 . 0,82 . 0,18

(650 − 1) .
0,052

1,962 + 0,82 . 0,18
= 168,3 

 

A Tabela 6 indica os erros amostrais para determinados tamanhos de amostra a partir 

das estimativas de proporções (82% de acerto) e considerando o intervalo de confiança de 95%.  

Tabela 6 - Erros de amostragem para determinados tamanhos de amostra. 

Erro de amostragem (%) Tamanho da amostra 

10 52,2 

9 63,3 

8 78,1 

7 98,4 

6 126,9 

5 168,3 

4 229,6 

3 320,2 

2 445,9 

1 583,2 

Fonte: Autoria própria (2022). 

A coleta de dados realizada no final de 2021, por meio dos formulários online, contou 

com 98 estudantes, representando uma amostra com erro entre 7 a 8 pontos percentuais. Do 

total de 98 primeiranistas, a amostra contou com: 26 estudantes de Farmácia, 17 de Ciências – 

Licenciatura, 17 de Química, 15 de Engenharia Química, 11 de Ciências de Ambientais, 7 de 

Ciências Biológicas e 5 de Química Industrial. 

Observa-se que os calouros do curso de Ciências Biológicas apresentam perfil mais 

próximo ao tema de evolução biológica, inclusive por cursarem a disciplina “Fundamentos de 
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Evolução e Sistemática Biológica” no primeiro semestre letivo. Contudo, neste trabalho 

avaliou-se primeiro o impacto destes alunos nos resultados através de testes estatísticos como 

o teste não paramétrico de Kruskall-Wallis. Com a não identificação de diferenças 

estatisticamente significativas entre os calouros de Ciências Biológicas e os demais para a 

maioria dos itens, estes sete estudantes foram mantidos na amostra. 

Ainda sobre a quantidade amostral, em decorrência da pandemia de Covid-19, houve a 

suspensão das aulas presenciais nas universidades públicas brasileiras, com a Portaria n.º 343, 

de 17 de março de 2020 (BRASIL, 2020) e as aulas permaneceram remotas ao longo de todo o 

ano letivo de 2021. Assim, o contato com os calouros, que nem sequer conheceram de maneira 

presencial o campus e os colegas, foi limitado, não sendo possível atingir o tamanho calculado 

da amostra.  

Bolfarine e Bussab (2005) classificam a falta de resposta total seja por recusa, por falta 

de contato com a unidade ou por abandono da pesquisa como ocorrência de unidades perdidas 

de erros não amostrais. Segundo os autores, erros não amostrais podem ocorrer em qualquer 

etapa do levantamento amostral e precisam ser explicados identificando a etapa, as possíveis 

causas e empregando as correções necessárias (BOLFARINE; BUSSAB, 2005). 

 

3.5 COMITÊ DE ÉTICA 

O presente estudo, por envolver seres humanos, foi desenvolvido conforme as normas 

éticas e submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São 

Paulo – Unifesp. Esta pesquisa está inserida no projeto temático de pesquisa intitulado A 

percepção dos jovens em relação à ciência e temas científicos, aprovado em junho de 2020. A 

consulta para informações relativas ao projeto pode ser realizada através do CAAE n.º 

29439120.3.0000.5505. 

Devido à pandemia de COVID–19 e a consequente suspensão das aulas presenciais, 

houve a necessidade de adaptar o questionário para a modalidade virtual pelo formato online, 

com o uso de plataformas de formulário disponíveis gratuitamente. Deste modo, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) também foi adaptado para a modalidade virtual. 

Todos os interessados tiveram acesso ao TCLE (Apêndice A) ao responderem o questionário, 

e somente aqueles que confirmaram ter lido o termo e concordado com a declaração do 

participante puderam prosseguir com as respostas. 
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A participação de todos os envolvidos na pesquisa foi voluntária e anônima. O direito 

dos participantes de retirarem o consentimento a qualquer momento foi garantido e o TCLE foi 

enviado assinado por correio eletrônico para os participantes. 

 

3.6 O INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Com a finalidade de investigar as percepções e os conhecimentos sobre evolução 

biológica dos primeiranistas universitários, foi elaborado um questionário (APÊNDICE B) 

como instrumento de coleta de dados. Este instrumento consiste em uma: 

[...] técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são 

submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, 

crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, 

comportamento presente ou passado etc. Trata-se, portanto, da técnica fundamental 

para coleta de dados em levantamentos de campo, que é um dos delineamentos mais 

utilizados nas ciências sociais. (GIL, 2019, p. 137) 

 Na construção de um questionário, os objetivos da pesquisa são transpostos para um 

conjunto de questões específicas, portanto, o instrumento exige questões explícitas e de fácil 

entendimento (GIL, 2019; GÜNTHER, 2003; HILL; HILL, 1998; SEVERINO, 2017; VIEIRA, 

2009). O uso deste instrumento precisa demonstrar confiabilidade e validade, assim, os dados 

obtidos permitem ao pesquisador testar suas hipóteses, bem como descrever tanto a amostra 

quanto o assunto de interesse (CRESWELL; CRESWELL, 2021; GIL, 2019; SEVERINO, 

2017; VIEIRA, 2009).  

Ainda, o questionário apresenta algumas vantagens descritas por Gil (2019), como: 

garantia de anonimato dos participantes, requisito do Comitê de Ética; permitir que as pessoas 

respondam no momento que julgarem mais apropriado, o que é mais cômodo no período de 

pandemia e atividades remotas; e não expõe os pesquisados à influência pessoais do 

entrevistador. Considerando os aspectos supramencionados, este estudo utiliza como ponto de 

partida os surveys de percepção pública da Ciência (BAUER; FALADE, 2021) e as pesquisas 

nacionais com estudantes (MOTA, 2013; OLIVEIRA, 2015; SANTOS GOUW, 2013) para a 

construção de um questionário como instrumento de coleta de dados.  
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3.6.1 Construção do Instrumento 

A construção de um questionário, de acordo com Hill e Hill (1998) e em consonância 

com Gil (2019), é realizada a partir do objetivo da investigação, de forma que este instrumento 

precisa traduzir os objetivos propostos em itens bem redigidos. Nesse sentido, houve a 

necessidade de elaborar um questionário que abordasse um inventário de conceitos 

considerados necessários para a compreensão de evolução biológica, bem como a percepção 

que os estudantes primeiranistas apresentam sobre o tema.  

O questionário foi elaborado tendo em vista um banco de dados compartilhado com 

outra pesquisa de mestrado do grupo Perspectiva para o Ensino do Conhecimento Biológico, 

sobre a influência das aulas de biologia no Ensino Médio referente à dissertação de mestrado 

de José Romário Ferreira Tavares. O amadurecimento do instrumento demandou de três 

versões: a primeira chamada piloto, a segunda pré-teste e a terceira de final.  

O instrumento foi desenvolvido com alicerce nas orientações de Hill e Hill (1998), Gil 

(2019) e Vieira (2009). A construção do questionário percorreu as seguintes etapas: 1. 

Especificações dos objetivos de pesquisa; 2. Definição do público-alvo; 3. Transposição dos 

objetivos em questões, tendo em vista a literatura sobre o tema; 4. Validação (realizada em três 

etapas); 5. Definição do formato de respostas; 6. Estruturação; 7. Aplicação piloto com 28 

estudantes (quarta etapa de validação); 8. Pré-teste com 98 calouros e 9. Aplicação do 

questionário. Por fim, a reavaliação e adaptação da linguagem utilizada nas questões não consta 

como etapa, visto que foi um processo constante até a versão final. 

O primeiro passo, especificação dos objetivos, é recomendado por Gil (2019), em 

consonância com Hill e Hill (1998) e Vieira (2009). Esta etapa, bem como a definição do 

público-alvo, fez parte do delineamento da pesquisa e estão descritas nas seções anteriores desta 

dissertação. Assim, visando investigar os conhecimentos e as percepções que os primeiranistas 

universitários apresentam sobre evolução biológica, o momento seguinte é dedicado à 

transformação dos objetivos em variáveis mensuráveis, neste caso, em frases assertivas.  

A conceitualização dos itens e questões foi estruturada nas noções elementares de 

descendência com modificação, especiação, ancestralidade comum, gradualismo, variabilidade, 

seleção natural, contingência e evolução humana, sendo as sete primeiras embasadas nos 

princípios propostos por Scheiner (2010). Os princípios, considerados neste trabalho como 

noções elementares, foram abordados na seção 2.1.4 Noções elementares e permitem que o 

questionário seja analisado segundo outros referenciais teóricos.  
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Uma vez estabelecido o emprego de questões fechadas, estas foram fundamentadas no 

levantamento bibliográfico sobre o tema. Ressalta-se ainda que os livros didáticos de Biologia, 

aprovados no Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio em 2018 (BRASIL, 

2017), foram consultados e utilizados como suporte de linguagem e conteúdo na primeira 

versão do questionário. 

As assertivas foram redigidas procurando utilizar linguagem simples, clara e precisa 

(GIL, 2019; HILL; HILL, 1998; VIEIRA, 2009). Evitamos utilizar palavras sem significado 

exato, com duplo sentido ou termos técnicos demasiadamente específicos (VIEIRA, 2009). 

Privilegiamos frases curtas e afirmativas, mesmo que conceitualmente incorretas, para não 

confundir os estudantes com assertivas negativas (GIL, 2019; VIEIRA, 2009). Ainda, evitamos 

itens com conjunções e disjunções, conforme recomendado por Hill e Hill (1998). 

Uma vez elaborado os itens com os cuidados necessários, o questionário foi 

constantemente remodelado nos encontros do grupo de pesquisa Perspectivas para o Ensino do 

Conhecimento Biológico da Universidade Federal de São Paulo. Este período representou a 

validação entre pares, primeira das quatro etapas de validação. Em seguida, o instrumento foi 

validado por professores doutores, pesquisadores sobre percepção de Evolução Biológica e por 

professores de Biologia do Ensino Médio. Posteriormente, o questionário foi validado por 

respondentes através do piloto. As etapas de validação influenciaram significativamente a 

reavaliação e adaptação do questionário, tanto da linguagem utilizada quanto dos conceitos 

abordados.  

Após as três primeiras etapas de validação, o quinto passo definiu o formato de resposta 

das questões fechadas. Nesta etapa, o debate principal foi sobre o impasse entre a utilização do 

formato de resposta de Likert ou tipo Likert para o instrumento. O item de Likert apresenta 

cinco alternativas ordinais, também representadas de forma numérica, que avaliam as atitudes, 

opiniões ou crenças do participante frente a uma proposição (GIL, 2019; VIEIRA; 2009). A 

Figura 2, retirada de Likert (1932), ilustra este formato de resposta. 

Figura 2 - Exemplo: Formato de resposta de Likert no item 10 da escala de Imperialismo5. 

 

 
5 Tradução: "10. Um americano que comete um crime em Xangai deve ser julgado por um juiz chinês. 5 

- Aprovo fortemente. 4 – Aprovo. 3 – Indeciso. 2 – Desaprovo. 1 – Desaprovo fortemente”. 
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Fonte: Likert (1932, p. 20). 

Como se observa na figura acima, o item de Likert possui um ponto intermediário ou 

neutro. Já o termo tipo Likert é utilizado para variações de Likert, podendo ou não apresentar o 

ponto intermediário. As variações mais comuns são com quatro, cinco ou sete pontos de 

alternativas (DALMORO; VIEIRA, 2013; VIEIRA, 2009). Compreendendo que o ponto neutro 

poderia trazer dificuldades posteriores para as análises (VIEIRA, 2009), e tendo por base as 

pesquisas nacionais de percepção e interesse frente a Ciência elaboradas pela Fapesp (VOGT; 

2005; 2011); CGEE (2017; 2019) e ROSE (MOTA, 2013; SANTOS GOUW, 2013), preferiu–

se pelo tipo Likert com quatro pontos de concordância no piloto e pré-teste. 

 Após o pré-teste, o formato de resposta foi alterado para Likert de cinco pontos na 

versão final do instrumento, visto que as incertezas dos estudantes sobre os conceitos não só 

representam um dado importante, como ainda a utilização de cinco pontos é mais adequada 

para análise multivariada. Na versão final, também é analisada a escala de Likert (LIKERT, 

1932).  

É indispensável diferenciar o formato de resposta de Likert (ou item de Likert) da escala 

de Likert, visto que podem ser tratados como sinônimos quando não o são. Nas palavras de 

Vieira (2009): 

A escala de Likert é o somatório dos escores conferidos aos vários itens de Likert que 

formam um conceito. Muitos autores chamam os itens de Likert de escala de Likert – 

porque as alternativas oferecidas como respostas para os itens de Likert têm 

graduação. No entanto, é melhor reservar a expressão escala de Likert para o 

somatório dos escores e item de Likert para cada item, individualmente. (VIEIRA, 

2009, p. 75, destaque da autora) 

 Assim, a Figura 2 representa apenas um dos doze itens de Likert que compõe a escala 

de Likert sobre Imperialismo. O construto Imperialismo é analisado em decorrência do escore 

obtido na escala (LIKERT, 1932). Hill e Hill (1998) sugerem que o construto seja analisado 

por categorias, cada qual com itens sobre o mesmo assunto. Neste estudo, as noções elementares 

são exemplos de categorias que avaliam o conhecimento de estudantes sobre evolução 

biológica. 

A sexta etapa, de estruturação do questionário, incluiu discussões sobre a extensão do 

instrumento, ordem das questões e instruções para o preenchimento, que também foi discutida 

no grupo de pesquisa. Por fim, os passos seguintes foram a aplicação e aperfeiçoamento do 

questionário a partir da análise dos resultados obtidos. A primeira versão, chamada piloto, foi 

aplicada em agosto de 2020 com 28 estudantes. Após adequações, a segunda versão, do pré-
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teste, foi aplicada em dezembro de 2020 com 98 estudantes. Mais ajustes foram realizados e o 

instrumento foi aprimorado até atingir sua versão final, aplicada em dezembro de 2021, com 98 

estudantes primeiranistas. 

 

3.6.2 Validade do instrumento 

Segundo Gil (2019, p. 97), “validade é a capacidade de uma medida para produzir os 

efeitos esperados [...] se refere a quanto a definição operacional de uma variável reflete o 

significado real de um conceito”. O instrumento deste estudo passou por quatro etapas de 

validade de face, que de acordo Vieira, (2009), é determinada por especialistas na questão, ou 

por uma amostra de respondentes. O processo de validação realizado se deu da seguinte forma: 

i. Entre pares: realizada pelo grupo de pesquisa Perspectiva para o Ensino do 

Conhecimento Biológico. O grupo é composto por docentes de diferentes níveis de 

escolaridade: mestres, pós-graduandos e graduandos da Unifesp – Diadema. Esta 

validação ocorreu ao longo de reuniões semanais que ocorreram entre março e julho de 

2020;  

ii. Por especialistas - 1: realizada por duas professoras doutoras de instituições públicas 

federais, que atuam pesquisando na temática de percepção pública de temas 

relacionados a evolução biológica; 

iii. Por especialistas - 2: realizada por três professoras mestres das disciplinas de Ciências 

e/ou Biologia atuantes no Ensino Médio de escolas públicas e privadas da educação 

básica;  

iv. Por respondentes: realizada pelo piloto. Esta aplicação com 28 estudantes de 

universidades públicas e particulares foi realizada em agosto de 2020 pela plataforma 

Google Forms. Os estudantes representaram uma amostra por conveniência de 

voluntários conhecidos aos pesquisadores. O questionário foi respondido de maneira 

anônima, não sendo possível identificar qual resposta pertencia a determinado 

voluntário conhecido. Apesar disso, em momento posterior, os calouros interagiam com 

os pesquisadores para fazer apontamentos e sugestões no instrumento. 

Em cada momento de validação apontamentos foram realizados. Por conseguinte, 

efetuaram-se modificações após cada uma das quatro etapas com a finalidade de refinar o 
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instrumento para o pré-teste. A aplicação pré-teste, no que lhe concerne, levou a novas 

considerações e alterações de modo a servir como uma quinta etapa de validação. 

 

3.6.3 Pré–teste 

O pré-teste foi aplicado em dezembro de 2020.  A divulgação se deu por redes sociais, 

e-mail institucional aos coordenadores de curso e a plataforma utilizada para o formulário foi o 

Microsoft Forms. Participaram desta aplicação 98 estudantes primeiranistas do ensino superior 

de universidades e cursos variados. O pré-teste é definido por Gil (2019) como: 

Depois de redigido o questionário, mas antes de aplicado definitivamente, deverá 

passar por uma prova preliminar. A finalidade desta prova, geralmente designada 

como pré-teste, é evidenciar possíveis falhas na redação do questionário, tais como: 

complexidade das questões, imprecisão na redação, desnecessidade das questões, 

constrangimentos ao informante, exaustão etc. (GIL, 2019, p. 150). 

Os dados dessa aplicação foram analisados, a princípio, por frequências e testes de 

hipóteses. Os resultados destas análises foram apresentados no Exame de Qualificação, em 

fevereiro de 2021. Após o exame, os dados do pré-teste foram submetidos à análise de 

componentes principais que, tal como as sugestões da banca de qualificação, resultaram em 

alterações na versão final. Ainda, entre março e outubro de 2021, o instrumento foi discutido 

em reuniões quinzenais no grupo de pesquisa Perspectivas para o Ensino do Conhecimento 

Biológico. Essas discussões, bem como o amadurecimento da fundamentação teórica, 

contribuíram com o aprimoramento do questionário. 

O percurso metodológico do início da construção do questionário até sua versão final, 

passou por cinco momentos que foram essenciais para validar o instrumento de coleta de dados 

no que se refere a clareza e precisão dos termos, forma das questões, qualidade dos enunciados, 

evitar viés nas respostas e verificar a consistência do questionário em si (HILL; HILL, 1998; 

GIL, 2019, VIEIRA, 2009).  

 

3.6.4 As três versões do instrumento 

Como mencionado nas seções anteriores, a construção do instrumento percorreu três 

versões: a primeira chamada piloto, a segunda pré-teste e a terceira de final. O piloto e o pré-

teste passaram por modificações visando o aprimoramento do questionário até sua versão final. 
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A seguir, são detalhadas as alterações realizadas no que diz respeito à investigação de percepção 

e conhecimento dos primeiranistas sobre evolução biológica.  

Com o propósito de elucidar as expressões utilizadas, ressaltamos que o termo item 

explicita referência a proposições que devem ser respondidas em formato tipo Likert ou Likert. 

O termo questão refere-se a perguntas abertas ou fechadas que não seguem tal formato de 

resposta. Já o termo seção alude a um conjunto de questões ou itens com intenção de investigar 

determinado fenômeno (por exemplo: caracterização da amostra, percepção, conhecimento, 

representação etc.). 

A primeira versão do questionário, o piloto, foi aplicada em agosto de 2020 a 28 

calouros universitários de instituições públicas e privadas pela plataforma Google Forms. No 

que concerne o estudo sobre evolução biológica, o piloto contou com quarenta e dois itens 

fechados acerca de descendência com modificação, especiação, ancestralidade comum, 

gradualismo, variabilidade, seleção natural e contingência (SCHEINER, 2010). Estes itens 

apresentaram formato tipo Likert de quatro pontos de concordância (1– Discordo Totalmente, 

2–Discordo Parcialmente, 3– Concordo Parcialmente e 4– Concordo Totalmente).  

Os resultados do piloto levaram à eliminação de cinco itens. Os itens mantidos foram 

reavaliados e, alguns, reformulados. Verificou-se também a necessidade de incluir itens e 

questões voltados à percepção de evolução biológica, visto que o piloto representou uma 

investigação restrita ao conhecimento. Ainda, optou-se pelo uso da plataforma Microsoft Forms 

nas aplicações seguintes, devido aos apontamentos dos estudantes sobre a desconfiguração do 

questionário gerado na plataforma Google Forms quando acessada pelo celular.  

Assim, a segunda versão do questionário, o pré-teste, foi aplicada em dezembro de 2020 

a 98 estudantes primeiranistas de universidades públicas pela plataforma Microsoft Forms. O 

pré-teste foi segmentado em duas seções: a de representação e a de conhecimento. A seção de 

representação sobre evolução biológica apresentou duas questões abertas para investigação das 

percepções dos estudantes sobre evolução biológica. A primeira questão utilizava a técnica de 

Evocação Livre de Palavras (ELP), método que consiste em solicitar que o participante escreva 

palavras ou expressões que lhes venham à lembrança a partir de um termo indutor, no caso, 

evolução (SÁ, 2002). A evocação livre de palavras é notável nos estudos de representação 

social, mas também demonstram bons resultados nos estudos de percepção (CASTRO; 

SOUZA, 2011). Já a segunda questão complementava a ELP ao solicitar que os estudantes 

escrevessem uma frase utilizando as palavras evocadas, por conseguinte, fornecer o significado 

atribuído a tais palavras. A seção de Evocação Livre de Palavras foi incluída na versão final do 



74 

 

 

questionário e com dados coletados em 2021, contudo foi suprimida nesta dissertação, visto 

que o enfoque deste trabalho é a metodologia quantitativa. 

Na seção de conhecimento, herdada do piloto, houve a inserção de três itens gerais a 

respeito da teoria evolutiva, com finalidade de verificar a percepção e aceitação dos 

participantes. Portanto, a seção de conhecimento do pré-teste contou com quarenta itens em 

formato tipo Likert com quatro pontos de concordância.  

Os resultados da aplicação do pré-teste foram analisados por estatística descritiva e 

apresentados no Exame de Qualificação. Posteriormente, os dados da seção de conhecimento 

foram submetidos à análise de componentes principais, visando a redução na quantidade de 

itens. Apesar da remoção de dez itens, o aprofundamento teórico, bem como as discussões entre 

o grupo de pesquisa e as sugestões realizadas na qualificação evidenciaram necessidade de 

incorporar novos dez itens, de tal modo que a seção de conhecimento da versão final manteve-

se com quarenta itens. 

Da versão do pré-teste para a versão final, o instrumento passou por significativas 

alterações: formato de resposta foi modificado, os itens de conhecimento foram reorganizados, 

uma nova categoria de conhecimento foi incluída e acrescentou-se três novas seções no 

questionário. 

O formato de resposta foi alterado para Likert com cinco pontos, visto que o ponto 

intermediário não apenas representa um dado útil para o estudo, como é mais apropriado para 

análise multivariada. Além de que, o formato Likert com cinco pontos é utilizado em 

questionários de evolução biológica como Measure of Acceptance of the Theory of Evolution – 

MATE (BARNES et al., 2022; RUTLEDGE; WARDEN, 1999), Evolutionary Attitudes and 

Literacy Survey – EALS (HAWLEY et al., 2011) e Generalized acceptance of evolution 

evaluation – GAENE (SMITH et al., 2016).  

No que concerne a seção de conhecimento, abandonou-se o uso de pontos de 

concordância. Ao invés de responder entre 1 – Discordo totalmente à 5 – Concordo totalmente, 

os estudantes julgaram as proposições entre 1 – Completamente incorreta à 5 – Completamente 

correta. Os itens dessa seção foram reorganizados de forma que se incluiu a noção elementar 

de evolução humana, além das que já estavam previamente estabelecidas (descendência com 

modificação, especiação, ancestralidade comum, gradualismo, variabilidade, seleção natural e 

contingência). 

Por fim, para mensurar a percepção dos estudantes, além da seção de representação 

presente no pré-teste, três novas seções foram acrescentadas: sobre o conteúdo de evolução 
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biológica aprendido no Ensino Médio dos participantes, sobre a opinião dos estudantes a 

respeito da teoria evolutiva e sobre autoeficácia. Estas seções inseridas são compostas de itens 

com formato de resposta Likert. A versão final do questionário é detalhada na seção 3.5.6 Itens 

do Questionário, a seguir. 

 

3.6.5 Itens e questões do questionário 

A versão final do questionário está disponível no Apêndice B. O instrumento constituiu 

a investigação deste estudo e a pesquisa de mestrado de José Romário Ferreira Tavares, com 

quem o instrumento foi elaborado, idealizando um banco de dados compartilhado. A seguir, é 

descrito com minúcia o segmento da versão final do questionário referente a esta dissertação, 

cujo objetivo é investigar as percepções e os conhecimentos dos estudantes primeiranistas sobre 

a evolução biológica. 

Assim, esta pesquisa contemplou com seis seções do instrumento. As duas primeiras 

referentes aos aspectos éticos da pesquisa e à caracterização do sujeito, respectivamente. As 

outras quatro visaram compreender como a evolução biológica é vista pelos primeiranistas em 

diferentes aspectos: conhecimento, conteúdos aprendidos, opiniões e autoeficácia. As seções 

estão descritas no Quadro 6. 

Quadro 6 – Seções do instrumento de coleta de dados 

Seções Questões / Itens 

Aspectos éticos da 

pesquisa 

Declaração de maioridade e interesse em participar da pesquisa, declaração de leitura 

e aceite do TCLE e declaração de querer receber o TCLE por e-mail. 

Caracterização do 

sujeito 

Idade, sexo, ano de conclusão do Ensino Médio, dependência administrativa do Ensino 

Médio, frequência em curso preparatória para vestibular, ano de ingresso da faculdade, 

curso frequentado na universidade, quantidade de livros na residência, faixa da renda 

familiar, quantidade de pessoas que dividem a renda familiar e religião.  

B – Conhecimento 40 itens de conhecimentos sobre Evolução Biológica 

C – Evolução no EM 
8 itens sobre os conteúdos de Evolução Biológica aprendidos nas aulas de Biologia 

do Ensino Médio 

D – Opinião 5 itens de opiniões sobre Evolução Biológica 

E – Autoeficácia 8 itens de autoeficácia em Evolução Biológica 

Nota: O questionário completo está disponível no APÊNDICE B. Fonte: Autoria própria (2022). 
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A Seção B – Conhecimento é formada por quarenta itens em formato de resposta Likert, 

dispostos em ordem aleatória no questionário. As frases foram julgadas pelos estudantes sob as 

orientações ilustradas na Figura 3. 

Figura 3 - Orientação para responder os itens da Seção B – Conhecimento sobre Evolução Biológica 

 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 As proposições de conhecimento foram elaboradas a partir das noções elementares de 

descendência com modificação, especiação, origem única e ancestralidade comum, 

gradualismo, variabilidade, seleção natural, contingência e evolução humana. As sete primeiras 

alicerçadas nos princípios fundamentais de Scheiner (2010) e a última acrescentada devido à 

lacuna de conhecimento neste aspecto levantada pela literatura.  

 O Quadro 7, a seguir, consta com os 40 itens que contemplam a seção de conhecimento, 

bem como suas respectivas fontes, quando replicado de outro questionário. As assertivas 

conceitualmente incorretas estão destacadas em negritos para melhor visualização.  

Quadro 7 – Itens da Seção B – Conhecimento sobre Evolução Biológica do instrumento (continua) 

Item Assertiva Fonte 

 DESCENDÊNCIA COM MODIFICAÇÃO  

B01 
Os indivíduos que têm muitos descendentes transmitem apenas suas 

características vantajosas às novas gerações. 

 

B02 Novas características surgem por meio da modificação de características herdadas.  

B03 As mudanças evolutivas nos seres vivos ocorrem com o passar das gerações.  

B04 
O uso frequente ou a falta de uso de um órgão pelo ser vivo produz mudanças 

que podem ser transmitidas aos descendentes. 

 

B05 Os organismos complexos evoluíram de um organismo unicelular.  

 ESPECIAÇÃO  

B06 Todas as espécies de seres vivos surgiram no mesmo período.  

B07 Espécies atuais de animais e plantas descendem de outras espécies do passado.  Oliveira (2015) 

B08 
Populações de seres vivos geograficamente isoladas, após certo tempo, podem 

acumular diferenças que levam ao isolamento reprodutivo. 

 

B09 

As diferenças entre os bicos das espécies de tentilhões, estudados por Darwin, 

revelam a especiação como uma fonte da diversidade dos organismos que se 

reproduzem sexuadamente. 

 

B10 Uma espécie atual pode gerar outra espécie.  

Fonte: Autoria própria (2022).  
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Quadro 7 – Itens da Seção B – Conhecimento sobre Evolução Biológica do instrumento 

(continuação/continua) 

Item Assertiva Fonte 

 ORIGEM ÚNICA / ANCESTRALIDADE COMUM  

B11 Os fósseis são evidências de seres vivos que viveram no passado.  Oliveira (2015) 

B12 Os organismos estão classificados em grupos que refletem seu grau de parentesco.  

B13 
Somente seres vivos fisicamente parecidos possuem o mesmo ancestral 

comum. 

 

B14 
A árvore da vida (filogenia) descreve como todos os seres vivos do planeta estão 

relacionados. 

 

B15 

Os grupos taxonômicos (Reino, Filo, Classe, Ordem, Gênero e Espécie) são 

formas de categorizar uma ampla variedade de organismos, não indicando 

relações de parentesco entre eles.  

 

 GRADUALISMO  

B16 
A evolução biológica é um processo que não acontece atualmente, ocorreu 

apenas no passado. 

 

B17 
A evolução biológica é um processo que promove a melhora e 

aperfeiçoamento dos seres vivos. 

 

B18 Todas as espécies existentes são igualmente evoluídas.  

B19 
A evolução não implica necessariamente no aperfeiçoamento dos organismos, mas 

sim na mudança dos organismos ao longo das gerações. 

 

 VARIABILIDADE  

B20 
A evolução biológica ocorre apenas devido a transformação radical de muitas 

características em um único evento mutacional. 

 

B21 
A maior parte das variações genéticas de uma população surge por mutação e 

recombinação gênica. 

 

B22 Sem variação genética não pode haver evolução biológica.  

B23 
As diferenças entre os vários tipos de seres vivos os tornam mais adaptados ou 

menos adaptados ao ambiente.  

 

B24 Em uma população, há variabilidade genética sob a qual atua a seleção natural.   

 SELEÇÃO NATURAL  

B25 
Os organismos mudam com o objetivo de se adaptarem ao meio ambiente em 

que vivem. 

 

B26 
A resistência de insetos a certos tipos de pesticidas é um exemplo de seleção 

natural. 

 

B27 
O uso excessivo de antibióticos pode provocar seleção natural em uma população 

de bactérias. 

 

B28 A seleção natural é sinônimo de evolução biológica.  

B29 A seleção natural gera inovação evolutiva (novas características).  

B30 A seleção natural atua para beneficiar as espécies.  

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 7 – Itens da Seção B – Conhecimento sobre Evolução Biológica do instrumento (continuação/fim) 

Item Assertiva Fonte 

 CONTINGÊNCIA  

B31 
A domesticação de plantas e animais feitas pela espécie humana é resultado de um 

processo de seleção artificial. 

 

B32 A evolução biológica é um processo inevitável e aleatório.  

B33 
O meio ambiente está intimamente relacionado com a evolução dos organismos, 

podendo favorecer ou não sua sobrevivência. 

 

B34 A probabilidade de uma mutação ocorrer aumenta se ela for vantajosa.  

 EVOLUÇÃO HUMANA  

B35 A espécie humana descende de espécies de chimpanzés.  

B36 A espécie humana compartilha um ancestral comum com os chimpanzés.  

B37 
A espécie humana se originou da mesma forma que as demais espécies de seres 

vivos.  

Oliveira (2015) 

B38 Quanto mais semelhante à espécie humana, mais evoluído é o organismo.  

B39 Os primeiros seres humanos viveram em ambiente africano. Mota (2013) 

B40 Os humanos primitivos eram presas de dinossauros carnívoros.  Oliveira (2015) 

Fonte: Autoria própria (2022). 

A Seção C – Evolução no Ensino Médio os estudantes tiveram que apontar em uma 

escala de 1 – Discordo totalmente à 5 – Concordo totalmente se aprenderam os conteúdos 

apresentados ( 

Quadro 8) nas aulas de evolução biológica ao longo do Ensino Médio. Cada proposição 

refere-se diretamente uma noção elementar, sendo as sete primeiras frases traduções dos 

princípios de Scheiner (2010). 

Quadro 8 - Itens da Seção C – Evolução no Ensino Médio do instrumento 

Itens Noção elementar 
Nas minhas aulas de evolução biológica do Ensino Médio, eu 

aprendi que... 

C01 Descendência com modificação 
As características das linhagens de organismos mudam com o passar 

das gerações. 

C02 Especiação As espécies originam outras espécies. 

C03 
Ancestralidade comum / 

Origem única 
Todos os organismos possuem grau de parentesco. 

C04 Gradualismo A evolução ocorre por meio de processos graduais (ao longo do tempo). 

C05 Variabilidade 
A variação entre os organismos de uma espécie em seu genótipo e 

fenótipo é necessária para a mudança evolutiva. 

C06 Seleção natural A mudança evolutiva é causada primariamente pela seleção natural. 

C07 Contingência 
A evolução depende de contingências (do acaso, ou seja, acontece de 

forma imprevisível). 

C08 Evolução Humana 
No planeta Terra habitaram o Homo sapiens e outras espécies de 

hominídeos. 
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Fonte: Autoria própria (2022). 

Na Seção D – Opinião, explora as opiniões dos estudantes a respeito de evolução 

biológica, com intuito de verificar como percebem o tema. Esta questão possui cinco itens 

(Quadro 9), em que três (D02, D04 e D05) representam visões equivocadas comuns sobre 

evolução, representadas em negrito. Cada item devia ser respondido em uma escala de 1 – 

Discordo totalmente a 5 – Concordo totalmente. 

Quadro 9 - Itens da Seção D – Opinião sobre Evolução Biológica do instrumento 

Itens As minhas opiniões sobre Evolução Biológica 

D01 A evolução biológica auxilia na compreensão de outras áreas da Biologia. 

D02 
A evolução biológica é uma teoria baseada em especulação, não em observação científica válida 

e testada. 

D03 A teoria da evolução biológica explica a diversidade dos organismos vivos no planeta. 

D04 A espécie humana não evolui, apenas muda seu comportamento. 

D05 A evolução ocorre de forma direcional (direcionada à uma finalidade). 

Fonte: Autoria própria (2022). 

A Seção E – Autoeficácia, refere-se aos oito itens (Quadro 10) sobre tarefas que 

envolvem conhecimentos evolutivos. Os itens estão separados em categorias que representam 

assuntos de cunho social, nos quais Futuyma (2009) aponta haver contribuições da evolução 

biológica. Os estudantes deviam avaliar o nível de dificuldade de realizar as tarefas descritas, 

utilizando a escala entre 1 – Extremamente difícil a 5 – Extremamente fácil. 

Quadro 10 - Itens da Seção E – Autoeficácia do instrumento  

Categorias Itens Com que facilidade você realizaria as seguintes tarefas sozinhos? 

Ciência e Saúde E01 
Descrever as variantes do SARS-CoV2 a partir dos conhecimentos de evolução 

biológica. 

 E02 
Associar princípios da genética evolutiva com doenças herdadas causadas por 

genes mutantes, como anemia falciforme. 

Agricultura E03 
Relacionar a seleção artificial de variações de grãos e animais com a evolução 

direcionada pelos seres humanos. 

 E04 
Explicar que a resistência a inseticidas em espécies de insetos consideradas como 

pragas prejudica a produção de grãos. 

Conservação e 

manejo ambiental 

E05 
Reconhecer os impactos negativos das ações humanas em outras espécies, levando 

a extinção. 

E06 Associar a diversidade dos seres vivos com evolução e genética. 

Entender a nós 

mesmos 
E07 

Discutir como a teoria evolutiva, mal interpretada no passado, foi usada como 

justificativa a abusos dos direitos humanos (Darwinismo social, arianismo, racismo 

relacionado ao tráfico de escravos transatlântico). 

 E08 Reconhecer que a espécie humana é tão evoluída quanto qualquer outra espécie. 
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Fonte: Autoria própria (2022). 

Por fim, o questionário elaborado investiga a visão dos estudantes primeiranistas no 

Ensino Superior sobre evolução biológica considerando os conhecimentos, o que foi aprendido 

no Ensino Médio, as opiniões acerca do assunto e a autoeficácia.  

 

3.7 COLETA DE DADOS 

Devido à pandemia de Covid–19, a coleta de dados foi realizada de maneira virtual entre 

outubro de 2021 e janeiro de 2022. A divulgação, elaborada em formato remoto e online, 

utilizou como principal por correio eletrônico criado na plataforma outlook, próprio para as 

pesquisas do projeto temático “A percepção dos jovens em relação à ciência e temas 

científicos”.  

Visando atingir o público-alvo, os alunos primeiranistas no ensino superior em 2021, a 

pesquisa foi primeiramente divulgada para os coordenadores de curso e para a secretaria de 

graduação, em outubro de 2021. O e-mail enviado continha uma breve explicação do estudo, o 

número CAAE do Comitê de Ética e o link para acessar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e o questionário na plataforma Microsoft Forms. 

Devido à baixa adesão de voluntários, houve, no período de novembro a dezembro de 

2021, o contato com os docentes que estavam lecionando alguma disciplina aos primeiranistas 

no período da coleta, isto é, no segundo semestre de 2021. Neste e-mail, havia as mesmas 

informações enviadas aos coordenadores e ainda a solicitação de 5 minutos das aulas síncronas 

para a pesquisadora comunicar sobre trabalho com os estudantes. Foi possível realizar a 

divulgação de modo síncrono para todos os cursos do campus, com exceção de Ciências 

Biológicas e Química Industrial. 

Contudo, ainda sob baixa adesão, a pesquisa também foi divulgada nas redes sociais 

(Facebook e Instagram), por meio dos grupos de estudantes e páginas de agremiações 

universitárias, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022. A coleta de dados, finalizada em 

janeiro de 2022, constou com o total de 112 respostas em que 14 foram descartadas por não 

cumprirem os critérios de inclusão (representavam estudantes que não ingressaram na 

universidade no ano de 2021, ou não eram maiores de idade, ou que não assentiram com o 

TCLE). Por fim, ressalta-se aqui a possibilidade de finalizar a coleta de dados em janeiro devido 

ao impacto da pandemia no atraso no calendário. 
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3.8 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados coletados a partir da plataforma Microsoft Forms foram automaticamente 

tabelados em uma planilha eletrônica do Microsoft Excel. A partir deste arquivo, os dados foram 

tratados para serem analisados através do pacote estatístico Statistical Package for Social 

Science (IBM SPSS), versão 26.0.  

 

3.8.1 Estatística descritiva 

A estatística descritiva, segundo Fávero e Belfiore (2017, p. 17), “descreve e sintetiza 

as características principais observadas em um conjunto de dados [...], permitindo ao 

pesquisador melhor compreensão do comportamento dos dados”. Assim, foi utilizada para 

análise exploratória e descritiva tanto das variáveis qualitativas na caracterização dos 

participantes quanto para das variáveis quantitativas do formato de resposta Likert do 

questionário. Aqui utilizou-se como medida de tendência central a média e como medida de 

variabilidade o desvio padrão. Tabelas com as frequências absolutas e relativas também foram 

elaboradas nesta etapa.  

3.8.2 Estatística inferencial 

A estatística inferencial, segundo Morettin e Bussab (2017, p. 1) apresenta “argumentos 

estatísticos para fazer afirmações sobre as características de uma população, com base em 

informações dadas por amostras”. Assim, a segunda etapa empregou estatística inferencial para 

testar hipóteses na comparação das médias entre grupos nas questões do formato de resposta 

Likert. Os grupos comparados foram: sexo (feminino x masculino), dependência administrativa 

da escola do Ensino Médio (particular x pública), cursos preparatórios para vestibulares (terem 

frequentado x não terem frequentado), entre religiões e entre os cursos universitários dos 

participantes. 

Para decidir o teste estatístico a ser aplicado na comparação das médias, todas as 

variáveis dependentes e independentes de interesse foram submetidas ao teste de Shapiro–Wilk. 

Este teste de aderência verifica se a distribuição observada é oriunda de uma distribuição normal 

e pode ser aplicado para amostras de tamanho 4 ≤ n ≤ 2.000 (FÁVERO; BELFIORE, 2017). 

Os valores obtidos indicaram a não normalidade dos dados (p < 0,05 ao nível de 95% de 

confiança), as comparações foram realizadas a partir de dois testes não paramétricos para 

amostras independentes: teste U de Mann-Whitney e o de Kruskal-Wallis. 
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O teste U de Mann-Whitney é aplicado a variáveis quantitativas ou qualitativas ordinais 

visando identificar se as amostras independentes foram retiradas de uma mesma população 

(FÁVERO; BELFIORE, 2017). Já o teste de Kruskal-Wallis identifica se k amostras 

independentes (k > 2) foram retiradas da mesma população (FÁVERO; BELFIORE, 2017). Em 

suma, estes testes verificam se há diferença estatisticamente significativa na média das 

amostras, no caso, grupos.   

Para comparar os grupos através de testes de hipóteses, optou–se pelos valores p 

bicaudal para o intervalo de confiança de 95% e nível de significância 5% (α = 0,05). Os valores 

p servem, nos testes de hipóteses, para rejeitar ou manter (não rejeição) da hipótese nula. A 

hipótese nula (H0) considerada nas comparações desta dissertação é de que não há diferenças 

estatisticamente significativas entre as amostras comparadas, isto é, que as médias são iguais 

(µ1 = µ2 = ... = µk). A hipótese alternativa (H1), por sua vez, representa diferença entre pelo 

menos dois grupos (µi ≠ µj, i ≠ j). Os valores de p menores que o nível de significância 

estabelecido (α = 0,05) rejeitam a hipótese nula, enquanto os valores maiores não permitem a 

rejeição de H0.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, serão exibidos e discutidos os resultados encontrados a partir da 

aplicação do questionário, realizada pela plataforma Microsoft Forms entre outubro de 2021 e 

janeiro de 2022. A amostra desta pesquisa contou com 98 primeiranistas de um campus de uma 

universidade pública brasileira.  

São retratados a caracterização dos participantes, os conhecimentos dos estudantes a 

respeito das noções elementares que compõe a da evolução biológica, quais conceitos de 

evolução são mais populares e quais são mais deficientes, os conteúdos que os estudantes 

lembram de ter aprendido no seu Ensino Médio, as opiniões sobre evolução biológica e, por 

último, a autoeficácia dos participantes frente à algumas atividades relacionadas ao 

conhecimento evolutivo. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

A distribuição de sexo dos participantes pode ser observada na Tabela 7. Participaram 

da pesquisa 51 estudantes do sexo masculino (52%) e 47 do sexo feminino (48%). 

Tabela 7 - Distribuição da amostra em relação ao sexo - 2021 

Sexo Frequência absoluta (n) Frequência relativa (%) 

Feminino 47 48,0 

Masculino 51 52,0 

Total 98 100,0 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

A Tabela 8 revela as frequências relativas e absolutas em relação à idade dos calouros. 

Observa-se que estes se concentraram entre 18–23 anos (79,6%). A média idade de todos os 

participantes é de 21,6 anos, com desvio padrão de ±4,03. 
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Tabela 8  -Distribuição da amostra em relação à idade - 2021 

Idade Frequência absoluta (n) Frequência relativa (%) 

18 12 12,2 

19 16 16,3 

20 18 18,4 

21 12 12,2 

22 10 10,2 

23 10 10,2 

24 6 6,1 

25 6 6,1 

26 3 3,1 

27 2 2,0 

28 1 1,0 

29 1 1,0 

52 1 1,0 

Total 98 100,0 

Fonte: Autoria própria (2022). 

A distribuição de frequências referente ao ano de conclusão do Ensino Médio (E.M.) 

está disposta na Tabela 9. A maioria dos estudantes finalizou o Ensino Médio entre 2019 e 2020 

(58,2%). Contudo, a média do ano de conclusão da educação básica encontrada é de 2017,6, 

com desvio padrão de ±3,56. 

Tabela 9 - Distribuição da amostra em relação ao ano de conclusão do Ensino Médio - 2021 

Ano de Conclusão do EM Frequência absoluta (n) Frequência relativa (%) 

1992 1 1,0 

2009 1 1,0 

2012 3 3,1 

2013 1 1,0 

2014 5 5,1 

2015 10 10,2 

2016 3 3,1 

2017 9 9,2 

2018 8 8,2 

2019 23 23,5 

2020 34 34,7 

Total 98 100,0 

Fonte: Autoria própria (2022). 



85 

 

 

A distribuição quanto a dependência administrativa das escolas que os estudantes 

realizaram Ensino Médio consta na Tabela 10. Dos 98 participantes, 52 cursaram escola 

particular (53,2%) e 46 cursaram escola pública (46,9%).  

Tabela 10 - Distribuição da amostra em relação à dependência administrativa das escolas de E.M. - 2021 

Administração do E.M. Frequência absoluta (n) Frequência relativa (%) 

Particular 52 53,1 

Pública 46 46,9 

Total 98 100,0 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

Quanto aos cursos preparatórios para vestibular, a distribuição é descrita na Tabela 11. 

Observou–se que 55,1% (n=54) da amostra não frequentou cursos pré-vestibular. Dos 

participantes que, além do Ensino Médio, também realizaram curso preparatório, 33,7% (n=33) 

frequentaram unidades de caráter particular e 11,2% (n=11) de caráter público.  

Tabela 11 - Distribuição da amostra em relação aos cursos pré-vestibular - 2021 

Curso Pré–Vestibular Frequência absoluta (n) Frequência relativa (%) 

Não Frequentaram  54 55,1 

Frequentaram 44 44,9 

Total 98 100,0 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

A Tabela 12 ilustra a distribuição dos estudantes entre os cursos de Ensino Superior 

oferecidos no campus em questão. A maioria dos participantes da amostra cursam Farmácia 

(n=26, 26,5%), seguido de Química (n=17, 17,3%) e Ciências – Licenciatura (n=17, 17,3%), 

enquanto que os cursos com menor quantidade foram Química Industrial (n=5, 5,1%) e Ciências 

Biológicas (n=7, 7,1%). Os cursos ofertados são relacionados às três maiores áreas de interesse 

(Meio Ambiente, Medicina e Saúde e Ciência e Tecnologia) evidenciadas pela pesquisa do 

CGEE (2019). 
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Tabela 12 - Distribuição da amostra em relação aos cursos oferecidos - 2021 

Cursos Frequência absoluta (n) Frequência relativa (%) 

Ciências – Licenciatura 17 17,3 

Ciências Ambientais 11 11,2 

Ciências Biológicas 7 7,1 

Engenharia Química 15 15,3 

Farmácia 26 26,5 

Química 17 17,3 

Química Industrial 5 5,1 

Total 98 100,0 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 Com a finalidade de conhecer as informações socioeconômicas da amostra, o 

questionário contou com três questões: uma relacionada à posse de livros, a segunda relacionada 

a renda total e a terceira sobre a quantidade de indivíduos na residência que partilham o uso da 

renda mencionada.  

A questão sobre a posse de livros foi retirada do ROSE Brasil (MOTA, 2013; SANTOS 

GOUW, 2013) que, no que lhe concerne, foi retirada do PISA 2000. Os dados obtidos na 

amostra estão representados na Tabela 13.  

Tabela 13 - Distribuição da amostra em relação à quantidade de livros na residência – 2021. 

Livros Frequência absoluta (n) Frequência relativa (%) 

Nenhum 0 0 

1 - 10 livros 13 13,3 

11 - 50 livros 33 33,7 

51 - 100 livros 34 34,7 

101 - 250 livros 11 11,2 

251 - 500 livros 6 6,1 

Mais de 500 livros 1 1,0 

Total 98 100,0 

Fonte: Autoria própria (2022). 

A maioria dos estudantes possui, em suas residências, entre 51 – 100 livros (n=34, 

34,7%), seguido por estudantes que possuem 11 – 50 livros (n=33, 33,7%). A amostra difere 

do ROSE Brasil que observou, entre os estudantes do Ensino Médio da região Sudeste, 40,3% 
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que possuem entre 11 – 50 livros, seguido por 34,4% com 1 – 10 livros e 14,4% com 51 – 100 

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

A segunda questão socioeconômica, sobre as faixas de renda da residência, foi retirada 

integralmente do CGEE – 2019. A Tabela 14 indica as faixas de renda familiar com a 

representação em salários-mínimos (SM) entre parênteses, com os valores de referência 

relativos ao ano base de 2019, tal como na questão do CGEE. Os participantes da amostra 

concentram entre as faixas de 2 à 10 salários mínimos (n=62, 63,3%), sendo 33,7% com renda 

familiar entre R$1.997 e R$4.990 (isto é, entre 2 à 5 salários mínimos) e 29,6% com renda entre 

R$4.990 e R$9.980 (5 a 10 salários mínimos). A distribuição de renda é, novamente, parecida 

com a encontrada no recorte analisado anteriormente de percepção do CGEE (2019). 

Tabela 14 - Distribuição da amostra em relação à renda total da residência - 2021 

Renda Frequência absoluta (n) Frequência relativa (%) 

Até R$ 1.996 (até 2 SM) 12 12,2 

De R$ 1.997 a R$4.990 (+ de 2 até 5 SM) 33 33,7 

De R$4.991 a R$9.980 (+ de 5 até 10 SM) 29 29,6 

De R$9.981 a R$19.960 (+ de 10 até 20 SM) 23 23,5 

Mais de R$19.961,00 (+ de 20 SM) 1 1,0 

Total 98 100,0 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

No intuito de complementar a questão anterior, foi incorporada a pergunta sobre a 

quantidade de pessoas que contribuem e compartilham a renda familiar da residência. A 

distribuição da amostra pode ser visualizada na Tabela 15. Os dados revelam predominância de 

60,2% (n=59), com três ou quatro pessoas na residência. A menor parcela da amostra, com 

16,3% (n=16) reside sozinha ou com outra pessoa.  

Tabela 15 - Distribuição da amostra em relação à quantidade de pessoas na residência - 2021 

Quantidade de pessoas Frequência absoluta (n) Frequência relativa (%) 

1 ou 2 16 16,3 

3 ou 4 59 60,2 

5 ou 6 23 23,5 

Total 98 100,0 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Ao cruzar as informações das questões anteriores é possível obter maior dimensão dos 

dados socioeconômicos obtidos. A distribuição da amostra em renda familiar e quantidade de 

pessoas que dividem a renda menciona encontra-se na Tabela 16. Observa-se a maior 

quantidade (25,5%, n=25) de residências com 3 ou 4 indivíduos vivendo com R$4.991 a 

R$9.980 na renda familiar (+de 5 até 10 SM). A segunda maior porcentagem (24,5%, n=24) é 

de residências com 3 ou 4 indivíduos que dividem as faixas de R$ 1.997 a R$4.990 (de 2 até 5 

SM). 

Tabela 16 - Renda x Pessoas na residência - 2021 

Renda 

Quantidade de pessoas que vivem com a renda  

1 ou 2 3 ou 4 5 ou 6 

N % tabela N % tabela N % tabela 

Até R$ 1.996 (até 2 SM) 8 8,2 3 3,1 1 1,0 

De R$ 1.997 a R$4.990 (+ de 2 até 5 SM) 8 8,2 24 24,5 1 1,0 

De R$4.991 a R$9.980 (+ de 5 até 10 SM) 0 0,0 25 25,5 4 4,1 

De R$9.981 a R$19.960 (+ de 10 até 20 SM) 0 0,0 7 7,1 16 16,3 

Mais de R$19.961,00 (+ de 20 SM) 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

A última questão na seção de caracterização do sujeito participante é referente a religião. 

Esta questão foi retirada do ROSE Brasil (MOTA, 2013), com a única diferença de que não 

houve espaço para os estudantes escreverem outras denominações religiosas além das 

apresentadas. A distribuição resumida dos dados pode ser visualizada na Tabela 17.  

Tabela 17 - Distribuição resumida da amostra em relação à religião - 2021 

Religião Frequência absoluta (n) Frequência relativa (%) 

Católica 23 23,5 

Evangélica 13 13,3 

Nenhuma 50 51,0 

Outras 12 12,2 

Total 98 100,0 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Observa-se que a maioria porcentagem dos participantes (n=50, 51%) não possuem 

religião. Dos que possuem, a religião predominante é católica com 23,5%. As denominações 

incorporadas a categoria “outras” (12,2%) incluem: espírita kardecista (n=5, 5,1%), umbanda 

(n=4, 4,1%), outras denominações protestantes (n=2, 2%) e budista (n=1, 1%).  

 

4.2 CONHECIMENTO SOBRE AS NOÇÕES ELEMENTARES 

Os resultados deste segmento correspondem aos 40 itens no formato de resposta Likert 

da Seção B – Conhecimento do questionário. Nestes itens, pedia-se para os estudantes: “Sobre 

os seus conhecimentos de Evolução Biológica, julgue as afirmações em incorretas (1) ou 

corretas (5). Considere a escala de 1 a 5, em que 1 = Completamente incorreta e 5 = 

Completamente correta”.  

As frequências de resposta Likert são apresentadas em gráficos, com tabela de dados 

incorporada. Para facilitar a visualização, os itens conceitualmente incorretos estão destacados 

em negrito. Com a finalidade de favorecer a análise e a discussão dos dados, além dos gráficos 

de frequências, há a apresentação de tabelas para média (x̅), o desvio-padrão (ѕ) e o coeficiente 

de variação (CV) em cada noção elementar da Seção B – Conhecimento.  

Nestas tabelas, as médias que indicam tendência ao erro foram destacadas com fundo 

cinza. Médias6 superiores a 3 indicam tendência de julgamentos das assertivas como corretas 

de modo geral (completa ou parcialmente) e médias inferiores à 3 indicam que tendência de 

julgamentos aos itens como incorretos, como indicado no Quadro 11.  

Quadro 11 - Interpretação das médias dos itens. 

Média Interpretação 

x̅ < 3 Predominância de julgamentos da assertiva como incorreta. Maior quantidade de 

resposta entre os pontos 1 (completamente incorreto) e 2 (parcialmente incorreto) 

x̅ > 3 Predominância de julgamentos da assertiva como correta. Maior quantidade 

resposta entre os pontos 3 (parcialmente correto) e 4 (completamente correto) 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 Ainda, é exibido o desvio-padrão que revela o quanto as respostas dos participantes 

variaram em torno da média apresentada. O desvio-padrão pode ser analisado junto com o 

 
6 Calculada pela soma dos pontos da escala pela quantidade de itens, isto é,  

x̅ =
1 + 2 + 3 + 4 + 5

5
=

15

5
= 3 
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coeficiente de variação (CV) como na Figura 4. Este coeficiente fornece a dispersão dos dados 

em relação à média, indicando se a distribuição do conjunto é homogênea (CV < 30%) ou 

heterogênea (CV > 30%). 

Figura 4 - Cálculo e interpretação do coeficiente de variação (CV). 

 

Fonte: Fávero e Belfiore (2017, p. 91) 

 Tal como no panorama geral, os itens destacados em negritos indicam proposições 

falsas / incorretas. Foi destacado em fundo cinza médias que indicam predominância de erro 

nos conhecimentos da amostra, isto é, médias superiores a 3 em itens incorretos ou inferiores a 

3 em itens corretos / verdadeiros. 

 

4.2.1 Descendência com modificação 

A noção elementar de Descendência com modificação refere à evolução ocorrer por 

através de modificações das características herdadas, de modo que as características das 

linhagens se alteram com o passar das gerações. O Gráfico 1 apresenta as frequências de 

resposta dos cinco itens (B01 – B05). Destes itens, B01 e B04 são proposições incorretas 

enquanto B02, B03 e B05 são corretas.  
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Gráfico 1 - Frequências de cada ponto Likert para Descendência com modificação – 2022 

 
Legenda: O destaque cinza representa erros acima de 50%. Fonte: Autoria própria (2022). 

Com a finalidade de complementar a figura anterior, as médias (x̅), os desvios (ѕ) e os 

coeficientes de variação (CV) dos itens que compõe Descendência com modificação estão 

exibidos na Tabela 18. 

Tabela 18 - Média, desvio-padrão e coeficiente de variação para Descendência com modificação - 2022 

 Descendência com modificação Média DP CV 

B01 Os indivíduos que têm muitos descendentes transmitem apenas suas 

características vantajosas às novas gerações. 
3,17 ±1,81 57,1% 

B02 Novas características surgem por meio da modificação de características 

herdadas. 
4,24 ±1,28 30,2% 

B03 As mudanças evolutivas nos seres vivos ocorrem com o passar das gerações. 4,77 ±0,62 13,0% 

B04 O uso frequente ou a falta de uso de um órgão pelo ser vivo produz 

mudanças que podem ser transmitidas aos descendentes. 
4,05 ±1,45 35,8% 

B05 Os organismos complexos evoluíram de um organismo unicelular. 4,57 ±0,89 19,5% 

Legenda: DP = desvio-padrão e CV = coeficiente de variação. O destaque cinza representa médias que indicam 

erros. Fonte: Autoria própria (2022). 
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Os resultados evidenciam predominância de julgamentos corretos (x̅ > 4) nas assertivas 

referentes às características dos organismos mudarem com o passar das gerações (B03, B05 e 

B02. A amostra demonstra conhecer que as mudanças evolutivas ocorrem com o passar das 

gerações (B03, x̅ = 4,77), que os organismos evoluíram em complexidade (B05, x̅ = 4,57) e 

que novas características surgem por modificação de características herdadas (B02, x̅ = 4,24).  

Nesta noção elementar, os dados não exibem concepções relacionadas à imutabilidade 

das espécies, de modo que os estudantes assimilam o conceito de evolução como fenômeno 

(DEADMAN; KELLY, 1978). Este resultado indica aceitação da evolução biológica e era 

esperado, considerando o perfil da amostra, que não apenas tende a ter maior interesse por áreas 

correlatas à Ciência (CGEE, 2019), mas ainda escolheram carreiras relacionadas às Ciências 

Naturais e Exatas.  

Entretanto, a aceitação da evolução biológica não garante conhecimento sobre os 

processos evolutivos (DUNK et al., 2019). Assim, as médias elevadas dos itens incorretos 

B01(x̅ = 3,17) e B04 (x̅ = 4,24) indicam equívocos conceituais por parte dos primeiranistas 

sobre os mecanismos, principalmente relacionados à hereditariedade. 

A assertiva B01 – Os indivíduos que têm muitos descendentes transmitem apenas suas 

características vantajosas às novas gerações (41,9% de acertos, x̅= 3,17, ѕ=±1,81, CV=57,1%) 

dividiu opiniões da amostra, de tal forma que 46,9% dos participantes consideraram o item 

correto (completa ou parcialmente). Esta proposição consiste em uma interpretação intuitiva 

relacionada à hereditariedade (GREGORY; 2009). Trata-se, portanto, de um obstáculo 

cognitivo consequente do viés de intencionalidade (ALLMON, 2011; GREGORY, 2009; 

POBINER, 2016; THAGARD; FINDLAY, 2010).  

De acordo com Gregory (2009, p.  168), a intencionalidade ou antropomorfismo é “um 

viés conceitual relacionado à teleologia, antropomorfismo, no qual a intenção consciente 

humana é atribuída aos objetos da seleção natural ou ao processo em si”. Neste sentido, a 

intencionalidade é direcionada a propósitos como progresso, melhorias, vantagens e benefícios. 

Ainda, Shtulman (2006) observou relação entre esse viés e o essencialismo.  

A concepção de que os indivíduos de uma espécie compartilham uma essência que os 

permite pertencer a uma mesma categoria tipológica pode levar à interpretação de imutabilidade 

ou de que transformação, como visto em scala naturae. Assim, a essência abriga o 

intencionalismo inerente das espécies a atingirem elevados graus de perfeição e, portanto, o 

processo evolutivo seria transformacional, linear, a nível individual e direcionada ao progresso, 

visando alterações benéficas.  
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Explicações da evolução como progresso foram encontradas em estudantes do Ensino 

Médio (BIZZO, 1994) e entre professores de Biologia (TIDON; LEWONTIN, 2004).  Ademais, 

o viés contra intuitivo da intencionalidade relacionado ao essencialismo, e que restringe a 

evolução biológica a interpretações individuais, contrariando o pensamento populacional e 

emergente, é amplamente discutido na literatura (ALLMON, 2011; COLEY; TANNER, 2012; 

GELMAN; RHODES, 2012; GREGORY, 2009; POBINER, 2016; SHTULMAN, 2006, 2011; 

THAGARD; FINDLAY, 2010).  

 Já o item B04 - O uso frequente ou a falta de uso de um órgão pelo ser vivo produz 

mudanças que podem ser transmitidas aos descendentes (18,4% de acertos, x̅=4,05, ѕ=±1,45, 

CV=35,8%) é considerado como correto por 74,4% dos participantes, evidenciando forte 

presença deste equívoco conceitual na amostra. A afirmação descreve, literalmente, a herança 

de caracteres adquiridos pela lei do uso e desuso. A literatura aponta que este modelo 

explicativo, seja por algum grau de intencionalidade ou pela lei de uso e desuso, é obstáculo 

psicológico que aparece como interpretação intuitiva na infância (ALLMON, 2011; 

DEADMAN; KELLY, 1978; EVANS et al., 2012; GREGORY, 2009).  

No cenário nacional, a argumentação das mudanças evolutivas fundamentada no uso e 

desuso e/ou caracteres adquiridos foi revelada com estudantes do ensino médio (BIZZO; 

ALMEIDA; FALCÃO, 2017; BIZZO, 1994), universitários do curso de ciências biológicas 

(BIZZO; ALMENIDA; FALCÃO, 2007) e, também entre professores de biologia (TIDON; 

LEWONTIN, 2004). Na literatura internacional, resultados similares foram encontrados em 

estudantes (BISHOP; ANDERSON, 1990; BRUMBY, 1979, 1984; DEADMAN; KELLY, 

1978; DEMASTES; SETTLAGE; GOOD, 1995). 

 

4.2.1.1 Correlações entre os itens de Descendência com Modificação 

Ao aplicar a correlação de Spearman entre os itens da noção de Descendência com 

modificação, observa-se correlação positiva moderada entre B01 e B04 (ρ=0,578, α<0,001, 

95% de confiança). O Gráfico 2 ilustra tal relação entre os itens. 
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Gráfico 2 - Correlação entre B01 e B04 - 2022 

 

Fonte: Autoria própria (2022). 

Este dado aponta correspondência nos julgamentos dessas proposições como corretas. 

À medida que os valores de B01 aumentam (isto é, quanto mais próximo os valores se 

encontram de completamente correto”), os valores de B04 também aumentam (isto é, tende-se 

a julgamentos deste item como correto também). Assim, há relação nas concepções de herança 

de caracteres adquiridos por uso e desuso com o viés de intencionalidade. É relevante que a 

interação entre esses vieses pode levar a explicações teleológicas. Assim, no ensino, esta 

correlação é particularmente importante para a atenção na formação e trabalho dos docentes, 

com o intuito de superar o estigma de evolução como fenômeno direcional, transformista e 

voltado para o progresso. 

 

 4.2.2 Especiação 

A noção elementar de Especiação discorre sobre a multiplicação das espécies, através 

da diversificação de uma população em espécies diferentes. O Gráfico 3 apresenta as 

frequências de resposta Likert dos cinco itens (B06 – B10) pertencentes à esta noção. A única 

proposição conceitualmente incorreta é B06.  
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Gráfico 3 - Frequências de cada ponto Likert para Especiação – 2022 

 
Fonte: Autoria própria (2022). 

As médias (x̅), os desvios (ѕ) e os coeficientes de variação (CV) que complementam a 

análise do gráfico são exibidos na Tabela 19. 

Tabela 19 - Média, desvio-padrão e coeficiente de variação para Especiação – 2022 

 Especiação Média DP CV 

B06 Todas as espécies de seres vivos surgiram no mesmo período. 2,31 ±1,77 47,8% 

B07 Espécies atuais de animais e plantas descendem de outras espécies do passado. 4,80 ±0,66 13,8% 

B08 Populações de seres vivos geograficamente isoladas, após certo tempo, podem 

acumular diferenças que levam ao isolamento reprodutivo. 
4,69 ±0,81 17,3% 

B09 As diferenças entre os bicos das espécies de tentilhões, estudados por Darwin, 

revelam a especiação como uma fonte da diversidade dos organismos que se 

reproduzem sexuadamente. 
3,91 ±1,19 30,4% 

B10 Uma espécie atual pode gerar outra espécie. 4,46 ±1,02 22,9% 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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 Os cinco itens refletem predomínio de acertos, indicando entendimento dos conceitos 

abordados e atitude positiva dos estudantes frente à Especiação. Os estudantes expressam 

conhecimento sobre espécies originarem outras espécies, diversificando ao longo do tempo 

(B09, x̅ = 3,91); sobre a aplicabilidade dos processos evolutivos tanto aos animais quanto às 

plantas (B07, x̅ = 4,80); sobre o papel do isolamento reprodução na especiação (B08, x̅ =

4,69); e, que espécies atuais estão inclusas no processo de especiação, de tal modo que o 

processo evolutivo permanece ocorrendo (B10, x̅ = 4,46).  

A questão B06 - Todas as espécies de seres vivos surgiram no mesmo período (63,2% 

de acertos, x̅=2,31, ѕ=±1,77, CV=76,6%) confirma que a maioria dos participantes não exprime 

pensamento essencialista relacionado à imutabilidade das espécies, corroborando com os 

achados de Descendência com modificação. Contudo, é notório que 27,6% (n=27) dos 

estudantes tenham julgado B06 como completamente correta. Este dado é interessante por dois 

motivos: primeiro, tendo em vista o perfil da amostra; e segundo, pela aquisição do conceito de 

evolução como fenômeno discutido na primeira noção elementar. Neste sentido, os dados 

podem indicar percepção essencialista relacionada à transmutação das espécies em um grupo 

dos participantes (SHTULMAN, 2006). 

O item B07 - Espécies atuais de animais e plantas descendem de outras espécies do 

passado (93,9% de acerto, x̅=4,80, ѕ=±0,66, CV=13,7%) foi retirado do ROSE Brasil (MOTA, 

2013) e do Barômetro (OLIVEIRA, 2015). Os resultados obtidos na amostra corroboram com 

os dos dois surveys. Mota (2013) utilizou o formato de resposta tipo Likert com quatro pontos 

de concordância e identificou aceitação de 63,9% (concordância parcial + concordância total) 

ao item em sua amostra de representatividade nacional com estudantes do 1º ano do Ensino 

Médio. Já Oliveira (2015), por sua vez, utilizou formato de respostas verdadeiro ou falso e 

observou 63,4% em sua amostra também de representatividade nacional com o mesmo público-

alvo. O fato desta pesquisa ter encontrado maiores porcentagens de atitude positiva nesta 

questão era esperado, tendo em vista o maior grau de instrução e a maior proximidade do nosso 

público-alvo a área científica.  

 Outro item que deve ser discutido é B09 - As diferenças entre os bicos das espécies de 

tentilhões, estudados por Darwin, revelam a especiação como uma fonte da diversidade dos 

organismos que se reproduzem sexuadamente, que buscou associar diversidade com 

especiação. A média deste item (x̅=3,91) evidencia predomínio dos estudantes que consideram 

a assertiva correta. Entretanto, o desvio-padrão e o coeficiente de variação (ѕ=±1,19, 

CV=30,4%) indicam heterogeneidade da amostra. Observando as porcentagens, têm-se 46,9% 
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de completamente correto, seguido por 32,7% de respostas no ponto neutro. Estes dados exibem 

hesitação dos calouros frente ao item, ou por ser específico, ou por não conseguirem assimilar 

a relação da especiação e diversidade. 

 

4.2.2.1 Correlação entre os itens de Especiação  

 A correlação de Spearman realizada entre os itens da noção de Especiação revela 

correlação positiva moderada entre B08 e B10 (ρ=0,434, α<0,001, 95% de confiança). O 

Gráfico 4 ilustra a similitude encontrada.  

Gráfico 4 - Correlação entre os itens B08 e B10 - 2022 

 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 O resultado indica correspondência moderada entre a especiação por alopatria e 

especiação como fenômeno atual. Este dado é interessante por apontar a definição de especiação 

alopátrica como um modelo explicativo e ilustrativo de como as espécies atuais divergem. Em 

sala de aula, esta correlação pode ser ensinada através da contextualização de corredores 

ecológicos, por exemplo.  

 

4.2.3 Origem única/Ancestralidade comum 

Em Origem única/Ancestralidade comum é retratado o parentesco entre todos os 

organismos devido à uma origem única. O Gráfico 5 ilustra as frequências de resposta Likert 
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dos cinco itens (B11 – B15) desta noção elementar. Os itens B13 e B15 representam questões 

incorretas enquanto B11, B12 e B14 são corretas. 

Gráfico 5 - Frequências de cada ponto Likert para Origem única / Ancestralidade comum – 2022 

 
Fonte: Autoria própria (2022). 

A Tabela 20 exibe informações suplementares ao gráfico para esta noção elementar.  

Tabela 20 - Média, desvio-padrão e coeficiente de variação para Origem único / ancestralidade comum - 2022 

 Origem única / Ancestralidade comum Média DP CV 

B11 Os fósseis são evidências de seres vivos que viveram no passado. 4,93 ±0,36 7,3% 

B12 
Os organismos estão classificados em grupos que refletem seu grau de 

parentesco. 4,76 ±0,54 11,3% 

B13 
Somente seres vivos fisicamente parecidos possuem o mesmo ancestral 

comum. 3,14 ±1,89 60,2% 

B14 
A árvore da vida (filogenia) descreve como todos os seres vivos do planeta 

estão relacionados. 4,46 ±0,98 22,0% 

B15 

Os grupos taxonômicos (Reino, Filo, Classe, Ordem, Gênero e Espécie) 

são formas de categorizar uma ampla variedade de organismos, não 

indicando relações de parentesco entre eles. 
2,04 ±1,35 34,0% 

Legenda: O destaque cinza representa médias que indicam tendência de erro. Fonte: Autoria própria (2022). 
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 Os resultados evidenciam atitude assertiva dos estudantes frente a quatro dos cinco itens 

desta noção elementar. Os participantes demonstram reconhecer fósseis como evidências 

evolutivas (B11, x̅ = 4,93); afirmam haver relação de parentesco entre os seres vivos (B12, x̅ =

4,76); e, que a filogenia serve como descrição deste grau de parentesco (B14, x̅ = 4,46), o que 

é corroborado pelas respostas de B15 (x̅ = 2,04).  

Ressalta-se a assertiva B11 – Os fósseis são evidências de seres vivos que viveram no 

passado, retirada do ROSE Brasil (MOTA, 2013) e do Barômetro (OLIVEIRA, 2015). O item 

obteve a maior média, menor desvio padrão e comportamento homogêneo (x̅=4,93, ѕ=±0,36, 

CV=7,3%). No ROSE Brasil (MOTA, 2013) a afirmação “Os fósseis são indícios de espécies 

que viveram no passado e que estão extintas hoje em dia” teve de 67,8% de concordância geral 

(concordância parcial + concordância total) com estudantes do 1º ano do Ensino Médio. Já o 

Barômetro (OLIVEIRA, 2015), do qual o item B11 foi copiado literalmente, observou que 81% 

de seus estudantes do EM consideram a assertiva verdadeira. Assim, como em B07, era 

esperado encontrar dados semelhantes ou com maior quantidade de acertos. 

Contudo, a assertiva B13 - Somente seres vivos fisicamente parecidos possuem o mesmo 

ancestral comum não permitiu consolidar o conhecimento dos primeiranistas sobre 

ancestralidade comum. O item B13 apresentou média acima do ponto neutro, desvio padrão 

elevado e comportamento heterogêneo (x̅=3,14, ѕ=±1,89, CV=60,2%), e validado como correto 

por 49% (n=48) e como incorreto por 42,9% (n=42) dos participantes. O questionário 

Barômetro (OLIVEIRA, 2015) apresentou esta questão mais diretamente “Organismos 

diferentes podem ter um ancestral comum” e os dados demonstraram que 51,3% dos estudantes 

não sabiam responder, 29,8% consideraram verdadeiro e 18,7% consideraram o item falso. 

Assim, nossos resultados coincidem com os obtidos no Barômetro ao indicar lacunas 

no conhecimento de ancestralidade comum, não permitindo a consolidação da noção elementar 

sobre Origem única/ancestralidade comum. Destaca-se ainda a porcentagem de completamente 

correto (48%) do item B13 que abarca o viés essencialista das categorias tipológicas, isto é, 

retrata a concepção de que os organismos semelhantes compartilham uma essência comum que 

permite classificá-los em um mesmo grupo (COLEY; TANNER, 2012; GELMAN; RHODES, 

2012; GREGORY, 2009; SHTULMAN, 2006; SHTULMAN; SCHULZ, 2008). 
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4.2.4 Gradualismo 

A noção elementar de Gradualismo versa sobre as mudanças evolutivas serem 

decorrentes do acúmulo de variações sutis e sucessivas, lenta e gradualmente.  O Gráfico 6 

apresenta as frequências de resposta Likert dos cinco itens (B16 – B20) que a compõe. 

Gráfico 6 - Frequências de cada ponto Likert para Gradualismo - 2022 

 
Fonte: Autoria própria (2022). 

Na  constam as médias, os desvios e os coeficientes de variação. 

Tabela 21 constam as médias, os desvios e os coeficientes de variação. 

Tabela 21 - Média, desvio-padrão e coeficiente de variação para Gradualismo - 2022 

 Gradualismo - Média DP CV 

B16 
A evolução biológica é um processo que não acontece atualmente, ocorreu 

apenas no passado. 1,96 ±1,51 37,4% 

B17 
A evolução biológica é um processo que promove a melhora e 

aperfeiçoamento dos seres vivos. 3,59 ±1,48 41,2% 

B18 Todas as espécies existentes são igualmente evoluídas. 3,76 ±1,66 44,1% 

B19 
A evolução não implica necessariamente no aperfeiçoamento dos organismos, 

mas sim na mudança dos organismos ao longo das gerações. 4,37 ±1,04 23,8% 

B20 
A evolução biológica ocorre apenas devido a transformação radical de 

muitas características em um único evento mutacional. 1,94 ±1,30 32,0% 
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Legenda: O destaque cinza representa médias que indicam predominância de erro. Fonte: Autoria própria 

(2022). 

 Os resultados evidenciam atitude assertiva dos estudantes frente a quatro dos cinco itens 

de Gradualismo. A maioria dos participantes reconhece que as mudanças evolutivas não se 

restringem à saltos (B20, x̅ = 1,94); identifica que todos os organismos atuais são igualmente 

evoluídos (B18, x̅ = 3,76); e, entendem o processo evolutivo como contínuo e atual (B16, x̅ =

1,96), corroborando com B10 - Uma espécie atual pode gerar outra espécie.  

Contudo, a compreensão da gradação nos processos evolutivos parece ser direcionada 

ao aprimoramento e melhoria dos organismos. Apesar de em B19 - A evolução não implica 

necessariamente no aperfeiçoamento dos organismos, mas sim na mudança dos organismos ao 

longo das gerações os participantes demonstrarem 79,6% de respostas corretas, em que não há 

a obrigatoriedade da relação de evolução e aperfeiçoamento; a questão B17 - A evolução 

biológica é um processo que promove a melhora e aperfeiçoamento dos seres vivos revela a 

tendência de 52,1% dos participantes em entenderem evolução direcionada à melhoria.  

Meglhioratti, Bortolozzi e Caldeira (2005) retratam o percurso histórico da polissemia 

da palavra evolução e sua interpretação de progresso, que permanece atualmente. Corroborando 

com esta perspectiva, Oleques, Bartholomei-Santos e Boer (2011) observam representações 

lineares, direcionais e progressivas da evolução biológica entre professores, decorrente da 

polissemia. A concepção do processo evolutivo como progresso é, tal como o essencialismo e 

a teleologia, uma decorrência de obstáculo cognitivo ou psicológico (ALLMON, 2011; 

GREGORY, 2009; POBINER, 2016). 

Segundo Gregory (2009), a evolução biológica enquanto melhoria e aperfeiçoamento 

dos organismos é decorrente da tendência de explicações que envolvem intencionalidade ou 

antropomorfização dos mecanismos evolutivos, discutido anteriormente. Neste sentido, a 

transformação das espécies simboliza uma busca inerente a maior complexidade, maior 

perfeição e maior evolução. Aqui, reforça-se a tendência essencialista e transformacional vistas 

nas noções elementares anteriores. 

Ainda, destaca-se o item B18 - Todas as espécies existentes são igualmente evoluídas, 

considerado incorreto por 27,5% (n=27) dos participantes. O resultado de B18 coincide com o 

encontrado em B06 (Todas as espécies de seres vivos surgiram no mesmo período, n=27 

considerando correto). Estes achados indicam interpretação da evolução como transformista 

por uma parte dos participantes (GELMAN; RHODES, 2012; SHTULMAN, 2006; 

SHTULMAN; SCHULZ, 2008). Aqui retoma-se a concepção da scala naturae de 
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complexidade, em que todos os organismos teriam sido criados/surgidos ao mesmo tempo e 

estariam em degraus diferentes da escada evolutiva direcionada à perfeição. 

4.2.5 Variabilidade 

A noção elementar de Variabilidade versa sobre a variação no genótipo e fenótipo de 

organismos da mesma espécie, de modo que as proporções das variantes mudam de geração 

para geração, resultando em modificações evolutivas. O Gráfico 7 revela as frequências de 

resposta Likert dos quatro itens (B21 – B24) desta noção que não apresenta questões incorretas. 

Gráfico 7 - Frequências de cada ponto Likert para Variabilidade - 2022 

 
Fonte: Autoria própria (2022). 

As respectivas médias (x̅), os desvios (ѕ) e os coeficientes de variação (CV) dos itens 

estão exibidos na Tabela 22 . Todos os itens desta noção (B21, B22, B23, B24) representam 

assertivas corretas.  

Tabela 22 - Média, desvio-padrão e coeficiente de variação para Variabilidade - 2022 

 Variabilidade Média DP CV 

B21 A maior parte das variações genéticas de uma população surge por mutação e 

recombinação gênica. 4,57 ±0,80 17,5% 

B22 Sem variação genética não pode haver evolução biológica. 4,49 ±1,01 22,5% 



103 

 

 

B23 As diferenças entre os vários tipos de seres vivos os tornam mais adaptados ou 

menos adaptados ao ambiente. 4,63 ±0,82 17,7% 

B24 Em uma população, há variabilidade genética sob a qual atua a seleção natural. 4,61 ±0,90 19,5% 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 Os dados evidenciam atitude assertiva dos estudantes frente a esta noção. Os 

primeiranistas demonstram conhecimento sobre: as diferenças tornarem os organismos mais ou 

menos adaptados (B23, x̅ = 4,63); a seleção natural atuando sobre a variabilidade de uma 

população (B24, x̅ = 4,61); as fontes de variabilidade serem mutação e recombinação genética 

(B21, x̅ = 4,57); e, de que a variação é elementar no processo evolutivo (B22, x̅ = 4,49).  

 Observa-se, portanto, que o público exibe atitude positiva quanto a variabilidade 

apresentando, pelo menos, 80% de acertos em todas as questões. O único item que os estudantes 

demonstraram hesitação com 19,4% no ponto neutro é B21 (A maior parte das variações 

genéticas de uma população surge por mutação e recombinação gênica), que exigia maior 

especificidade de conhecimento. De modo geral, a variação genética como fenômeno 

obrigatório para a seleção natural e, consequentemente, para a evolução na teoria sintética é 

reconhecida sem equívocos e de maneira homogênea entre os participantes. 

 Gregory (2009) aponta que as seguintes interpretações intuitivas sobre variabilidade: 

variações são raras ou irrelevantes, variações são desvios da essência da espécie e variações 

não são importantes na mudança evolutiva. Os resultados não revelam concepções alternativas 

sobre a noção elementar de variabilidade, contudo, a discussão das demais noções elementares 

evidenciam, assim como descreve Bizzo (1994), falta de compreensão relacionada às origens 

das variações e na sua transmissão aos descendentes. 

  

4.2.6 Seleção natural 

A noção elementar de Seleção natural discorre sobre o ambiente como fator seletivo, 

de modo que em uma população de indivíduos com características variadas, alguns apresentarão 

características que os tornam mais capazes de sobreviver e consequentemente de gerar mais 

descendentes que outros. O Gráfico 8 apresenta as frequências de resposta Likert dos seis itens 

(B25 – B30) sobre Seleção natural. Esta noção consta com quatro proposições incorretas (B25, 

B28, B29 e B30). 
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Gráfico 8 - Frequências de cada ponto Likert para Seleção natural - 2022 

 

Legenda: O destaque cinza representa mais de 50% de erros. Fonte: Autoria própria (2022). 

A Tabela 23 complementa o gráfico para a discussão desta noção elementar.  

Tabela 23 - Média, desvio-padrão e coeficiente de variação para os itens de Seleção Natural - 2022 

 Seleção natural Média DP CV 

B25 Os organismos mudam com o objetivo de se adaptarem ao meio ambiente 

em que vivem. 3,86 ±1,53 39,6% 

B26 A resistência de insetos a certos tipos de pesticidas é um exemplo de seleção 

natural. 4,62 ±1,00 21,6% 

B27 O uso excessivo de antibióticos pode provocar seleção natural em uma 

população de bactérias. 4,85 ±0,60 12,4% 

B28 A seleção natural é sinônimo de evolução biológica. 3,35 ±1,63 48,7% 

B29 A seleção natural gera inovação evolutiva (novas características). 4,33 ±1,24 28,6% 

B30 A seleção natural atua para beneficiar as espécies. 3,32 ±1,42 42,8% 

Legenda: O destaque em cinza representa médias que indicam predominância de erros. Fonte: Autoria própria 

(2022). 
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A literatura aponta seleção natural como o aspecto espinhoso da evolução biológica para 

estudantes, inclusive no ensino superior (ANDERSON; FISHER; NORMAN, 2002; BISHOP; 

ANDERSON, 1990; BRUMBY, 1979, 1984; DEMASTES; SETTLAGE; GOOD, 1995). 

Assim, era esperado que seria a noção elementar com maior quantidade de equívocos entre os 

estudantes. As únicas concepções que os estudantes participantes demonstram domínio é na 

ação da seleção natural em organismos mais resistentes à pesticidas (B26, x̅ = 4,62) e à 

antibióticos (B27, x̅ = 4,85), inclusive com correlação positiva moderada (ρ=0,552, α<0,001, 

95% de confiança) entre estes itens. 

A questão B27 - O uso excessivo de antibióticos pode provocar seleção natural em uma 

população de bactérias (87,8% de acerto, x̅=4,85, ѕ=±0,60, CV=12,4%), em particular, revela 

atitude positiva dos calouros que não é compartilhada pelo público brasileiro em geral. A 

pesquisa de Percepção Pública de Ciência & Tecnologia do CGEE (2019) apresentou o item Os 

antibióticos servem para matar vírus?, com 73% de resposta “sim” na amostra de representação 

nacional. 

O item B28 - A seleção natural é sinônimo de evolução biológica (52,3% de erro, 

x̅=3,35, ѕ= ±1,63, CV=48,7%) exibe incompreensão na definição de seleção natural. Allmon 

(2011) aponta a linguagem como problema neste quesito, visto que a palavra evolução por vezes 

é utilizada como sinônimo para descendência com modificação e, por vezes, é utilizada como 

seleção natural. Consequentemente, segundo o autor, os estudantes podem aceitar descendência 

com modificação e não aceitar seleção natural. Do mesmo modo, observa-se nos resultados que 

os estudantes podem validar como descendência com modificação como correta, sem entender 

o mecanismo da seleção natural pelo qual o processo evolutivo ocorre. 

A definição de seleção natural e o funcionamento do mecanismo não é compreendido 

pelos participantes, como é observado através de B29 - Seleção natural gera inovação evolutiva 

(79,6% de erro, x̅=4,33, ѕ=±1,24, CV= 28,4%). Novamente, identifica-se a intencionalidade no 

processo evolutivo (GREGORY, 2009; POBINER, 2016; THAGARD; FINDLAY, 2010), 

visto que a seleção natural não cria, não gera, não possui propósitos e nem intenções. A média 

elevada de B30 - A seleção natural atua para beneficiar as espécies (x̅=3,32, ѕ=±1,42, CV= 

42,8%) indica corroboração com a tendência observada. Os participantes se posicionam em 

distribuição heterogênea frente a este item, com 23,4% invalidando a proposição, 38,8% 

validando como correta e 37,8% dos participantes no ponto neutro. Deste modo, evidencia-se 

que a menor porcentagem é referente aos estudantes que conseguem identificar essa assertiva 
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como equívoco, enquanto os demais não possuem clareza quanto ao viés de antropomorfismo 

que pode levar a interpretação de evolução como progresso. 

Por fim, B25 - Os organismos mudam com o objetivo de se adaptarem ao meio ambiente 

em que vivem (x̅=3,86, ѕ=±1,53, CV= 39,6%) apresentou 65,3% de erro e 21,4% de acerto. Este 

resultado evidencia as argumentações teleológicas como obstáculo cognitivo. Explicações 

finalistas são intuitivas, geradas na infância e persistentes na vida adulta em diversos níveis 

educacionais (ALLMON, 2011; BISHOP; ANDERSON, 1990; COLEY; TANNER, 2012; 

GASTAL et al., 2009; GREGORY, 2009; JUNGWIRTH, 1975; POBINER, 2016; 

SHTULMAN; CALABI, 2012). 

Sepulveda, Mortimer e El-Hani (2013) descrevem quatro zonas de perfil conceitual para 

o termo adaptação, isto é, quatro interpretações acerca deste conceito: funcionalismo intra-

orgânico, ajuste providencial, perspectiva transformacional e perspectiva variacional. Em 

funcionalismo intra-orgânico entende-se adaptação como uma característica passível de 

descrição funcional, porém não de explicações evolutivas. O ajuste providencial seria uma 

propriedade dos organismos frente a natureza como agente de seleção, em que organismo se 

ajusta ao ambiente que vive. Na zona da perspectiva transformacional, ocorre o ajuste ao meio 

através de transformações, devido à essência das espécies e a intencionalidade voltado ao 

progresso. Por fim, a perspectiva variacional seria a explicação darwinista em que: “a adaptação 

é concebida como uma característica resultante de um processo de mudança evolutiva. Esta 

mudança evolutiva resulta de um processo de propagação seletiva e fixação de variantes numa 

população sob determinado regime seletivo” (SEPULVEDA; MORTIMER; EL-HANI, 2013, 

p. 465). 

A proposição de B25 exibe o perfil de ajuste providencial. Esta concepção de adaptação 

envolve antropomorfismo da natureza em agir como agente seletivo, tendo preferências e, mais 

ainda, uma inerente essência dos organismos a responder à tais preferências transformando-se 

a partir de adequação funcional. Assim, a linguagem polissêmica do termo adaptação pode 

sugerir objeção à aquisição deste conhecimento. (SEPULVEDA; MORTIMER; EL-HANI, 

2013).  

Resultados de pesquisas realizadas com estudantes brasileiros representam esse modelo 

explicativo mencionado. Bizzo (1994) observou pela primeira no público do Ensino Médio a 

tendência argumentativa do ambiente sendo a principal fonte de variação, a adaptação como 

processo de ajuste e evolução como progresso. Posteriormente, Bizzo, Almeida e Falcão (2007) 
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corroboraram com estes dados e os observaram também entre estudantes do ensino superior de 

ciências biológicas.  

Recentemente, Araújo (2020) realizou um estudo comparativo com estudantes 

ingressantes do curso de Ciências Biológicas, estudantes veteranos e estudantes de pós-

graduação. No questionário desenvolvido pelo autor, dois itens eram referentes a explicações 

teleológicas. O primeiro, “A capacidade de correr rapidamente em guepardos evoluiu porque 

essa espécie precisava ser capaz de pegar as suas presas” apresentou ≅70% de concordância 

por parte dos ingressantes, ≅60% de concordância entre os veteranos e ≅40% de concordância 

entre os alunos de pós-graduação. O segundo item, O comportamento dos suricatos de avisar 

outros indivíduos da aproximação de um predador evoluiu por seleção natural para favorecer 

a sobrevivência da espécie” exibiu ≅90% de concordância entre os ingressantes, ≅75% entre 

os veteranos e ≅80% entre os estudantes da pós-graduação. Portanto, observa-se que os achados 

de nossa amostra corroboram com o modelo explicativo equivocado do mecanismo de seleção 

natural e com a literatura. 

 

4.2.7 Contingência 

A noção elementar de Contingência discorre o caráter incerto da evolução biológica 

devido ao papel da aleatoriedade. O Gráfico 9 exibe as frequências de resposta Likert dos quatro 

itens (B31 – B34) que compõe esta noção. Destes, apenas B34 representa uma proposição 

conceitualmente incorreta.  
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Gráfico 9 - Frequências de cada ponto Likert para Contingência - 2022 

 
Legenda: O destaque cinza representa mais de 50% de erro. Fonte: Autoria própria (2022). 

A Tabela 24 complementa o gráfico com as médias (x̅), desvios (ѕ) e coeficientes de 

variação (CV) dos itens que compõe esta noção elementar. 

Tabela 24 – Média, desvio-padrão e coeficiente de variação para os itens de Contingência - 2022 

 Contingência Média DP CV 

B31 

 

A domesticação de plantas e animais feitas pela espécie humana é resultado de 

um processo de seleção artificial. 4,63 ±0,85 18,4% 

B32 A evolução biológica é um processo inevitável e aleatório. 4,45 ±0,89 20,0% 

B33 O meio ambiente está intimamente relacionado com a evolução dos 

organismos, podendo favorecer ou não sua sobrevivência. 4,80 ±0,67 14,0% 

B34 A probabilidade de uma mutação ocorrer aumenta se ela for vantajosa. 3,82 ±1,58 41,4% 

Legenda: O destaque cinza representa médias que indicam predominância de erro. Fonte: Autoria própria 

(2022). 

 Os resultados evidenciam atitude assertiva dos estudantes frente a três quatro itens desta 

noção elementar. A amostra relaciona o meio ambiente com a evolução (B33, x̅ = 4,80), 

identifica domesticação como seleção artificial (B31, x̅ = 4,63) e reconhece o caráter inevitável 
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e randômico da evolução biológica (B32, x̅ = 4,45). Contudo, foi identificado equívoco da 

direcionalidade e benefício no processo evolutivo (B34, x̅ = 3,82). 

 O item B34 - A probabilidade de uma mutação ocorrer aumenta se ela for vantajosa 

(x̅=3,82, ѕ= ±1,58, CV= 41,4%) exibiu 62,3% de erros entre os primeiranistas. Tal como em 

B01 (Os indivíduos que têm muitos descendentes transmitem apenas suas características 

vantajosas às novas gerações  ̧x̅= 3,17), B17 (A evolução biológica é um processo que promove 

a melhora e aperfeiçoamento dos seres vivos, x̅= 3,59) e B30 (A seleção natural atua para 

beneficiar as espécies, x̅= 3,32), esta questão revela o viés de intencionalidade ou 

antropomorfismo como obstáculo cognitivo para a compreensão da evolução biológica 

(ALLMON, 2011; COLEY; TANNER, 2012; EVANS et al., 2012; GELMAN; RHODES, 

2012; GREGORY, 2009; POBINER, 2016; SHTULMAN; CALABI, 2012).  

 Assim, evidencia-se com as médias elevadas (x̅>3) destas quatro preposições incorretas 

a tendência entre os participantes de explicarem evolução biológica através do viés de 

intencionalidade. Esse achado merece destaque visto que a intencionalidade está relacionada ao 

essencialismo e à compreensão da evolução como fenômeno transformacional (GELMAN; 

RHODES, 2012b; SHTULMAN, 2006). 

 O item B34 - A probabilidade de uma mutação ocorrer aumenta se ela for vantajosa 

(x̅=3,82, ѕ= ±1,58, CV= 41,4%) exibiu 62,3% de erros entre os participantes. Tal como em B01 

(Os indivíduos que têm muitos descendentes transmitem apenas suas características vantajosas 

às novas gerações  ̧x̅= 3,17), B17 (A evolução biológica é um processo que promove a melhora 

e aperfeiçoamento dos seres vivos, x̅= 3,59) e B30 (A seleção natural atua para beneficiar as 

espécies, x̅= 3,32), esta questão revela o viés de intencionalidade ou antropomorfismo como 

obstáculo cognitivo para a compreensão da evolução biológica (ALLMON, 2011; COLEY; 

TANNER, 2012; EVANS et al., 2012; GELMAN; RHODES, 2012a; GREGORY, 2009; 

POBINER, 2016; SHTULMAN; CALABI, 2012).  

 Assim, evidencia-se com as médias elevadas (x̅>3) destas quatro preposições incorretas 

a tendência entre os participantes de explicarem evolução biológica através do viés de 

intencionalidade. Esse achado merece destaque visto que a intencionalidade está relacionada ao 

essencialismo e à compreensão da evolução como fenômeno transformacional (GELMAN; 

RHODES, 2012b; SHTULMAN, 2006). 
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4.2.8 Evolução Humana 

Esta noção elementar representa a aplicação das noções anteriores na trajetória evolutiva 

dos hominídeos até espécie Homo sapiens. O Gráfico 10 ilustra as frequências de resposta 

Likert dos seis itens (B35 – B40) de Evolução Humana. As questões B35, B38 e B40 são 

proposições incorretas.  

Gráfico 10 - Frequências de cada ponto Likert para Evolução Humana - 2022 

 

Fonte: Autoria própria (2022). 

A Tabela 25 exibe as médias (x̅), desvios (ѕ) e coeficientes de variação (CV) dos itens 

de Evolução humana.  
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Tabela 25 - Média e desvio-padrão para os itens de Evolução Humana - 2022 

 Evolução Humana Média DP CV 

B35 A espécie humana descende de espécies de chimpanzés. 1,82 ±1,38 33,0% 

B36 A espécie humana compartilha um ancestral comum com os chimpanzés. 4,29 ±1,35 31,5% 

B37 
A espécie humana se originou da mesma forma que as demais espécies de 

seres vivos. 
4,47 ±1,13 25,3% 

B38 Quanto mais semelhante à espécie humana, mais evoluído é o organismo. 2,38 ±1,72 47,5% 

B39 Os primeiros seres humanos viveram em ambiente africano. 4,21 ±1,17 27,8% 

B40 Os humanos primitivos eram presas de dinossauros carnívoros. 1,17 ±0,67 14,0% 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 Os resultados evidenciam atitude positiva e assertiva da amostra frente à Evolução 

Humana. Os estudantes demonstram conhecimento sobre: o parentesco entre a espécie humana 

e chimpanzés (B35, x̅ = 1,82; e B36, x̅ = 4,29); a origem dos hominídeos no ambiente africano 

(B39, x̅ = 4,21); a diferença no tempo da espécie humana e dinossauros que não coabitaram o 

planeta (B40, x̅ = 1,17); e, a espécie humana se originar da mesma forma que as demais (B37, 

x̅ = 4,47), nem ser mais evoluída que as demais (B38, x̅ = 2,38). De modo geral, não foi 

identificado a visão antropocêntrica do processo evolutivo nos primeiranistas. 

Os achados divergem da literatura, em especial referente ao público do Ensino Médio. 

A questão B37 - A espécie humana se originou da mesma forma que as demais espécies de 

seres vivos (83,7% de acertos, x̅=4,47, s=±1,13, CV=25,3%) e B39 - Os primeiros seres 

humanos viveram em ambiente africano (71,4% de acerto, x̅=4,21, s=±1,17, CV=27,8%) 

apresentaram distribuições homogêneas e elevadas quantidades de acertos. Estes itens, retirados 

do ROSE Brasil (MOTA, 2013), originalmente tiveram 45,2% de discordância e 44% de 

concordância (para B37); e, 48,6% de discordância e 39,4% de concordância (para B39).  

Já B40 - Os humanos primitivos eram presas de dinossauros carnívoros (94,9% de 

acerto, x̅=1,17, s=±0,67, CV=14%) com distribuição homogênea e predominância destacada de 

acertos foi retirada do ROSE Brasil (MOTA, 2013) e do Barômetro (OLIVEIRA, 2015). No 

ROSE, Mota (2013) obteve 50,6% de rejeição e 38,2% de concordância. Já os resultados de 

Oliveira (2015) revelaram 22,2% dos estudantes consideraram verdadeiro, 37,4% consideraram 

falso e 40,3% não souberam responder. Os achados de Mota (2013) e Oliveira (2015) indicam 

considerável relutâncias quanto à evolução humana por parte dos alunos do Ensino Médio.  
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4.3 OS (IN)EQUÍVOCOS 

Optou-se por sintetizar os itens com menores e maiores quantidades de equívocos. 

Assim, a Tabela 26 sumariza em ordem decrescente os treze itens com maiores quantidades de 

acertos pelos participantes. 

Tabela 26 - Itens com maiores quantidade de acertos - 2022 

 
Item Média 

Acerto  

(%) 

Neutro  

(%) 

 

B11 Os fósseis são evidências de seres vivos que viveram no 

passado. 
4,93 96,9 3,1 

 

B27 O uso excessivo de antibióticos pode provocar seleção 

natural em uma população de bactérias. 
4,85 95,9 2,0 

 

B03 As mudanças evolutivas nos seres vivos ocorrem com o 

passar das gerações. 
4,77 95,9 1,0 

 

B12 Os organismos estão classificados em grupos que 

refletem seu grau de parentesco. 
4,76 94,9 5,1 

 

B40 Os humanos primitivos eram presas de dinossauros 

carnívoros. 
1,17 94,9 3,1 

 

B07 Espécies atuais de animais e plantas descendem de outras 

espécies do passado. 
4,80 93,9 4,1 

 

B33 O meio ambiente está intimamente relacionado com a 

evolução dos organismos, podendo favorecer ou não sua 

sobrevivência. 

4,80 92,9 5,1 

 

B31 A domesticação de plantas e animais feitas pela espécie 

humana é resultado de um processo de seleção artificial. 
4,63 89,8 6,1 

 

B08 Populações de seres vivos geograficamente isoladas, 

após certo tempo, podem acumular diferenças que levam 

ao isolamento reprodutivo. 

4,69 88,8 9,2 

 

B23 As diferenças entre os vários tipos de seres vivos os 

tornam mais adaptados ou menos adaptados ao ambiente. 
4,63 88,8 9,2 

 

B24 Em uma população, há variabilidade genética sob a qual 

atua a seleção natural. 
4,61 88,8 7,1 

 

B26 A resistência de insetos a certos tipos de pesticidas é um 

exemplo de seleção natural. 
4,62 87,8 7,1 

 

B05 Os organismos complexos evoluíram de um organismo 

unicelular. 
4,57 83,7 12,2 

 

Fonte: Autoria própria (2022). 

Os treze itens apresentaram porcentagens de acerto altas, superiores à 83%. Observa-se 

os itens estão quase que igualmente distribuídos pelas noções elementares sendo que as noções 

com duas questões na Tabela 24 são: descendência com modificação (B03 e B05), especiação 

(B07 e B08), origem única/ancestralidade comum (B11 e B12), variabilidade (B23 e B24), 

seleção natural (B27 e B26) e contingência (B33 e B31). A noção de evolução humana 
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apresenta apenas um item (B40) entre os treze. Já gradualismo é a única noção elementar que 

não tem itens entre as treze maiores porcentagens de acertos. 

A Tabela 27 exibe os treze itens com maiores quantidades de erros entre os participantes 

da amostra coletada. 

Tabela 27 - Itens com maiores quantidades de erros - 2022 

 
Item Média 

Erro  

(%) 

Neutro  

(%) 

 

B29 A seleção natural gera inovação evolutiva (novas 

características). 
4,33 79,6 10,2 

 

B04 O uso frequente ou a falta de uso de um órgão pelo 

ser vivo produz mudanças que podem ser 

transmitidas aos descendentes. 

4,05 74,5 7,1 

 

B25 Os organismos mudam com o objetivo de se 

adaptarem ao meio ambiente em que vivem. 
3,86 65,3 13,3 

 

B34 A probabilidade de uma mutação ocorrer aumenta se 

ela for vantajosa. 
3,82 62,2 14,3 

 

B28 A seleção natural é sinônimo de evolução biológica. 3,35 52,0 16,3  

B17 A evolução biológica é um processo que promove a 

melhora e aperfeiçoamento dos seres vivos. 
3,59 52,0 27,6 

 

B13 Somente seres vivos fisicamente parecidos possuem o 

mesmo ancestral comum. 
3,14 49,0 8,2 

 

B01  Os indivíduos que têm muitos descendentes 

transmitem apenas suas características vantajosas às 

novas gerações. 

3,17 46,9 11,2 

 

B30 A seleção natural atua para beneficiar as espécies. 3,32 38,8 37,8  

B18 Todas as espécies existentes são igualmente evoluídas. 3,76 27,6 8,2  

B06 Todas as espécies de seres vivos surgiram no mesmo 

período. 
2,31 27,6 9,2 

 

B38 Quanto mais semelhante à espécie humana, mais 

evoluído é o organismo. 
2,38 27,6 13,3 

 

B16 A evolução biológica é um processo que não acontece 

atualmente, ocorreu apenas no passado. 
1,96 17,3 13,3 

 

Legenda: Assertivas em negritos são incorretas. Fonte: Autoria própria (2022).  

 Entre os treze itens, apenas uma afirmação é correta (B18). Observa-se na tabela anterior 

que seis, todos incorretos, possuem quantidades de erros superiores à 50%. Destes seis itens, 

três pertencem à seleção natural (B29, B25 e B28) e os três demais são relativos à descendência 

com modificação (B04), gradualismo (B17) e contingência (B34).  

Em termos de conceito, os equívocos observados são referentes à falta de compreensão 

sobre o que é seleção natural (B29 e B28), ao modelo explicativo da herança de caracteres 
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adquiridos por uso e desuso (B04), à concepção teleológica (B25) e à concepção de 

intencionalidade (progresso) da evolução biológica (B34 e B17).  

Os equívocos encontrados revelam que, apesar dos estudantes compreenderem a 

descendência com modificação, o mecanismo pelo qual o fenômeno acontece é explicado 

devido à intencionalidade/antropomorfismo da natureza e essência inerente dos organismos a 

responderem com ajustes providenciais (como uso e desuso) e transmitirem os caracteres 

adquiridos para as futuras gerações. Desta maneira, nosso público, optando por carreiras 

científicas apresentam vieses cognitivos e compreendem evolução como progresso.   

 

 4.4 CONTEÚDOS DE EVOLUÇÃO BIOLÓGICA NO ENSINO MÉDIO 

Os resultados deste segmento correspondem aos oito itens no formato de resposta de 

Likert da Seção C do questionário. Nesta questão, pedia-se para os estudantes: “Nas minhas 

aulas de Evolução Biológica, eu aprendi que... Considere a escala de 1 a 5, em que 1 = 

Discordo totalmente e 5 = Concordo totalmente”. O Gráfico 11 ilustra a frequência das 

respostas. 
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Gráfico 11 – Frequências de cada ponto Likert sobre os conteúdos evolutivos nas aulas do EM– 2022. 

 
Fonte: Autoria própria (2022). 

De modo a complementar o gráfico, as médias, DP e CV estão exibidos na Tabela 28. 

Tabela 28 - Média, desvio-padrão e cv dos itens sobre conteúdos evolutivos aprendidos no EM - 2022 

Nas aulas de evolução biológica do Ensino Médio, eu aprendi que... Média DP CV 

C01 As características das linhagens de organismos mudam com o passar das 

gerações. 4,63 ±0,84 18,1% 

C02 As espécies originam outras espécies. 4,64 ±0,88 19,0% 

C03 Todos os organismos possuem grau de parentesco. 4,07 ±1,44 35,4% 

C04 A evolução ocorre por meio de processos graduais (ao longo do tempo). 4,77 ±0,59 12,4% 

C05 A variação entre os organismos de uma espécie em seu genótipo e fenótipo é 

necessária para a mudança evolutiva. 4,36 ±1,09 25,0% 

C06 A mudança evolutiva é causada primariamente pela seleção natural. 3,66 ±1,47 40,2% 

C07 A evolução depende de contingências (do acaso, ou seja, acontece de forma 

imprevisível). 4,21 ±1,12 26,6% 

C08 No planeta Terra habitaram o Homo sapiens e outras espécies de hominídeos. 4,28 ±1,31 30,6% 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Cada item representa diretamente uma noção elementar de Scheiner (2010), sendo os 

sete primeiros são descrições literais dos princípios deste autor e o oitavo elaborado 

especificamente para a noção de evolução humana. Observa-se que as noções que os 

primeiranistas marcaram concordaram mais, e de forma homogênea, ter aprendido no Ensino 

Médio foram: gradualismo (C04, x̅ = 4,77), especiação (C02, x̅ = 4,64), descendência com 

modificação (C01, x̅ = 4,63) e variabilidade (C05, x̅ = 4,36), respectivamente. Já as noções 

menos recordadas pela amostra no Ensino Médio foram, em ordem crescente, seleção natural 

(C06, x̅ = 3,66), origem única/ancestralidade comum (C03, x̅ = 4,07), contingência (C07, x̅ =

4,21) e evolução humana (C08, x̅ = 4,28).  

De modo geral, os estudantes mostram ter aprendido evolução biológica no Ensino 

Médio. Contudo, destaca-se que a única média inferior a 4 é relativa à seleção natural, 

componente fundamental para assimilação da teoria sintética. Estes achados, quando analisados 

considerando os erros conceituais sobre seleção natural e os equívocos encontrados, 

demonstram que persistência de vieses intencionais, teleológicos, essencialistas e 

transformistas devido à lacuna no conhecimento do principal mecanismo sobre como a 

mudança ocorre. Neste sentido, é primordial esclarecer o processo seletivo emergente e o 

pensamento populacional com intenção superar explicações intuitivas.  

 

4.5 OPINIÕES SOBRE EVOLUÇÃO BIOLÓGICA 

Esta seção corresponde a cinco itens no formato de resposta Likert da Seção D do 

questionário. Nesta questão pedia-se aos primeiranistas responderem o quanto concordavam, 

ou não, com as proposições apresentadas referentes à evolução biológica. As assertivas D02, 

D04 e D05 representam visões equivocadas. A distribuição das frequências observadas nas 

respostas pode ser visualizada no Gráfico 12.  
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Gráfico 12 - Frequências de cada ponto Likert das opiniões dos estudantes sobre evolução biológica - 2022 

 

Fonte: Autoria própria (2022). 

De modo a complementar a figura anterior, as médias (x̅), os desvios (ѕ) e os coeficientes 

de variação (CV) dos itens sobre as opiniões dos primeiranistas frente à evolução biológica 

estão exibidos na Tabela 29. 

Tabela 29 - Média, desvio-padrão e coeficiente de variação entre os itens sobre conteúdos evolutivos 

aprendidos no Ensino Médio - 2022 

 As minhas opiniões sobre Evolução Biológica Média DP CV 

D01 A evolução biológica auxilia na compreensão de outras áreas da Biologia. 4,65 ±0,94 20,2% 

D02 A evolução biológica é uma teoria baseada em especulação, não em 

observação científica válida e testada. 2,31 ±1,54 41,6% 

D03 A teoria da evolução biológica explica a diversidade dos organismos vivos 

no planeta. 4,81 ±0,59 12,3% 

D04 A espécie humana não evolui, apenas muda seu comportamento. 1,55 ±1,19 26,8% 

D05 A evolução ocorre de forma direcional (direcionada à uma finalidade). 2,64 ±1,38 41,1% 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Os dados evidenciam atitude positiva da maioria dos participantes (87,7% de 

concordância) em identificar a evolução biológica como auxiliar para outras áreas do 

conhecimento biológico (D1, x̅ = 4,65, s=±0,94, CV=20,2%). A homogeneidade na 

distribuição da amostra é realçada por 92,9% de concordância sobre a evolução biológica 

explicar a diversidade de organismos (D3, x̅ = 4,81, s=±0,59, CV=12,3%) e por 81,6% de 

discordância sobre a espécie humana não evoluir (D4, x̅ = 1,55, s=±1,19, CV=26,8%). 

Já os itens D2 - A evolução biológica é uma teoria baseada em especulação, não em 

observação científica válida e testada e D5 - A evolução ocorre de forma direcional 

(direcionada à uma finalidade) exibiram comportamento heterogêneo de resposta. Em D2 (x̅ =

2,31 s=±1,54 CV=41,6%), observa-se 56,1% de discordância, 20,4% de concordância e 23,5% 

no de participantes ponto neutro. De modo que a natureza da ciência não parece estar 

plenamente esclarecida em 43,9% dos calouros, viso que estes não compreendem evolução 

como uma teoria corroborada por quantidades massivas de evidência que se pode dizer, como 

Dawkins (2009), que a evolução biológica é um fato.  

Por último, o item D5 (x̅ = 2,64 s=±1,38 CV=41,1%) é o de distribuição mais esparsa. 

Com o total de 47% de discordância, 25,5% de concordância e 27,6% de estudantes no ponto 

neutro, a proposição indica a não rejeição completa do viés teleológico e nem do viés 

intencional na interpretação evolutiva. Este dado, quando analisado com os equívocos 

identificados, corroboram com a tendência de uma explicação intuitiva do mecanismo de 

descendência com modificação pelo viés antropomórfico/intencional (ALLMON, 2011; 

COLEY; TANNER, 2012; EVANS et al., 2012; GELMAN; RHODES, 2012; GREGORY, 

2009; POBINER, 2016; SHTULMAN; CALABI, 2012).   

 

4.6 AUTOEFICÁCIA 

Os resultados deste segmento correspondem aos 8 itens no formato de resposta de Likert 

da questão Seção E do questionário. Pedia-se, nesta questão, para os estudantes responderem 

“Com que facilidade você realiza estas tarefas sozinho? Considere 1 = Extremamente difícil e 

5 = Extremamente fácil”. As frequências de resposta sobre autoeficácia podem ser visualizadas 

noGráfico 13 Gráfico 13. 
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Gráfico 13 - Frequências de cada ponto Likert de autoeficácia dos estudantes - 2022 

 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

Integrando a interpretação da figura, as médias (x̅), os desvios (ѕ) e os coeficientes de 

variação (CV) dos itens estão exibidos na   
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Tabela 30. 
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Tabela 30 - Média, desvio-padrão e coeficiente de variação entre os itens sobre autoeficácia - 2022 

 Com que facilidade você realizaria as seguintes tarefas sozinhos? Média DP CV 

E01 Descrever as variantes do SARS-CoV2 a partir dos conhecimentos de 

evolução biológica. 3,12 ±1,54 49,4% 

E02 Associar princípios da genética evolutiva com doenças herdadas causadas por 

genes mutantes, como anemia falciforme. 3,23 ±1,52 47,1% 

E03 Relacionar a seleção artificial de variações de grãos e animais com a evolução 

direcionada pelos seres humanos. 3,71 ±1,37 36,9% 

E04 Explicar que a resistência a inseticidas em espécies de insetos consideradas 

como pragas prejudica a produção de grãos. 4,38 ±1,18 26,9% 

E05 Reconhecer os impactos negativos das ações humanas em outras espécies, 

levando a extinção. 3,15 ±1,60 50,8% 

E06 Associar a diversidade dos seres vivos com evolução e genética. 2,83 ±1,75 61,8% 

E07 Discutir como a teoria evolutiva, mal interpretada no passado, foi usada como 

justificativa a abusos dos direitos humanos (Darwinismo social, arianismo, 

racismo relacionado ao tráfico de escravizados). 
3,96 ±1,31 33,1% 

E08 Reconhecer que a espécie humana é tão evoluída quanto qualquer outra 

espécie. 4,60 ±0,81 17,6% 

Fonte: Autoria própria (2022). 

Nesta seção, os itens E01 e E02 são relacionados à “Ciência e Saúde”. Observa-se a 

amostra com distribuição heterogênea nesta categoria. De modo que E01 - Descrever as 

variantes do SARS-CoV2 a partir dos conhecimentos de evolução biológica (x̅ = 3,12) é 

identificado como difícil por 30,6% e fácil por 41,8%. A questão E02 - Associar princípios da 

genética evolutiva com doenças herdadas causadas por genes mutantes, como anemia 

falciforme (x̅ = 3,23) apresentou dificuldade por 27,6% e facilidade por 43,9% dos 

participantes. Estes dados indicam certo grau de dificuldade entre os participantes com a 

utilização da evolução biológica na relação com ciência e saúde. 

 Os itens E03 e E04 estão ligados “Agricultura”. Tem-se em E03 - Relacionar a seleção 

artificial de variações de grãos e animais com a evolução direcionada pelos seres humanos 

(x̅ = 3,71) com 16,3% de dificuldade e 58,2% de facilidade. Já E04 - Explicar que a resistência 

a inseticidas em espécies de insetos consideradas como pragas prejudica a produção de grãos 

(x̅ = 4,38) apresenta 8,2% de dificuldade e 80,6% de facilidade. Estes dados indicam tendência 

dos estudantes a terem facilidade com conceitos evolutivos relacionados a agricultura. 

Os itens E05 e E06 são referentes à “Conservação e Manejo Ambiental”. Os dados 

revelam E05 - Reconhecer os impactos negativos das ações humanas em outras espécies, 

levando a extinção (x̅ = 3,15) com 32,7% de dificuldade e 40,8% de facilidade entre os 

participantes. Enquanto E06 - Associar a diversidade dos seres vivos com evolução e genética 

(x̅ = 2,83) apresenta dificuldade por 44,9% e facilidade por 36,7%. Ainda, destaca-se as 

correlações estabelecidas por E06, descritas na Tabela 31. 
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Tabela 31 - Correlações moderadas com item E06 - 2022 

E06 - Associar a diversidade dos seres vivos com evolução e genética ρ de Spearman p-valor 

B01 Os indivíduos que têm muitos descendentes transmitem apenas suas 

características vantajosas às novas gerações. 
-0,411  <0,001 

B13 Somente seres vivos fisicamente parecidos possuem o mesmo ancestral 

comum. 
-0,543  <0,001 

B34 A probabilidade de uma mutação ocorrer aumenta se ela for vantajosa. -0,425 <0,001 

D02 A evolução biológica é uma teoria baseada em especulação, não em 

observação científica válida e testada. 
-0.445 <0,001 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 As correlações observadas indicam que quanto mais difícil para os participantes é 

associar a diversidade dos seres vivos com genética e evolução, maior é a intensidade nos erros 

conceituais que apresentam em relação a intencionalidade de B01 e B34, essencialismo de B13 

e maior é a concordância com a teoria evolutiva ser baseada em especulação (D02). 

A última categoria, que engloba E07 e E08, é “Compreensão de nós mesmos”. Observa-

se são E07 - Discutir como a teoria evolutiva, mal interpretada no passado, foi usada como 

justificativa a abusos dos direitos humanos (x̅ = 3,96) com 10,2% de dificuldade e 61,2% de 

facilidade. Já E08 - Reconhecer que a espécie humana é tão evoluída quanto qualquer outra 

espécie (x̅ = 4,60) com 1% de dificuldade e 84,7% de facilidade pelos participantes da amostra. 

Destaca-se no item E07, ainda, as correlações moderadas negativas com os itens incorretos de 

conhecimento que podem ser visualizadas na Tabela 32. 

Tabela 32 - Correlações moderadas com item E07 - 2022 

E07 - Discutir como a teoria evolutiva, mal interpretada no passado, foi usada 

como justificativa a abusos dos direitos humanos. 
ρ de Spearman p-valor 

B01 Os indivíduos que têm muitos descendentes transmitem apenas suas 

características vantajosas às novas gerações. 
-0,554 <0,001 

B06 Todas as espécies de seres vivos surgiram no mesmo período. -0,448 <0,001 

B13 Somente seres vivos fisicamente parecidos possuem o mesmo ancestral 

comum. 
-0,583 <0,001 

B34 A probabilidade de uma mutação ocorrer aumenta se ela for vantajosa. -0,556 <0,001 

D02 A evolução biológica é uma teoria baseada em especulação, não em 

observação científica válida e testada. 
-0.478 <0,001 

Fonte: Autoria própria (2022). 

As correlações moderadas indicam correspondência entre maior facilidade de discutir a 

má interpretação da teoria evolutiva no passado e a maior quantidade e intensidade de acertos 

referente aos itens apresentados. As assertivas incorretas de conhecimento representam 
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concepções de mecanismos evolutivos sob o viés do intencionalismo (B01 e B34) e 

essencialismo (B06 e B13), já a assertiva incorreta de opinião (D02) retrata a limitações de 

conhecimento sobre a natureza a ciência (COLEY; TANNER, 2012; GELMAN; RHODES, 

2012; GREGORY, 2009; SHTULMAN, 2006; SHTULMAN; SCHULZ, 2008; THAGARD; 

FINDLAY, 2010). Neste- sentido, observa-se que quanto menor o viés e maior entendimento 

da natureza da ciência, mais fácil se torna discutir distorções explicativas da teoria evolutiva 

com intuito de justificar abusos dos direitos humanos. 

 

4.7 DIFERENÇAS ENTRE GRUPOS 

Após a confirmação da não normalidade da distribuição dos dados, as médias entre 

grupos foram comparadas por testes estatísticos não paramétricos: o teste U de Mann–Whitney 

e o teste H de Kruskal-Wallis. A comparação no teste de hipóteses considerou valores p 

bicaudal para o intervalo de confiança de 95% e nível de significância 5% (α = 0,05). 

O teste U de Mann-Whitney é utilizado quando há dois grupos a serem comparados. 

Este teste foi aplicado nas comparações de: sexo (feminino x masculino) e por dependência 

administrativa da escola do Ensino Médio dos participantes (particular x pública) 

Com o intuito de facilitar a visualização dos dados, as seções seguintes exibem apenas 

os itens com p menor que o nível de significância (p < 0,05), indicando diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos nestes respectivos itens. 

 

4.7.1 Sexo (feminino x masculino) 

 Esta análise foi realizada pelo teste não paramétrico U de Mann-Whitney (MW) 

considerando nF=47 (48%) participantes do sexo feminino e nM=51 (52%) participantes do sexo 

masculino. Encontrou-se diferença estatisticamente significativa apenas para o item B01 - Os 

indivíduos que têm muitos descendentes transmitem apenas suas características vantajosas às 

novas gerações. As médias deste item podem ser visualizadas na Tabela 33. A comparação 

completa quanto aos grupos de sexo, com os valores de p e de U para todos os itens que compõe 

o questionário está disponível no APÊNDICE C.  
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Tabela 33 – Comparação das médias para B01 em relação ao sexo dos participantes -2022 

Itens | Médias �̅�Total �̅�F �̅�M �̅�F - �̅�M P 

B01 - Os indivíduos que têm muitos descendentes 

transmitem apenas suas características 

vantajosas às novas gerações. 
3,17 2,70 3,61 -0,91 0,013 

Fonte: Autoria própria (2022). 

Observa-se que a média do sexo feminino é inferior ao ponto neutro (x̅F < 3), indicando 

que as participantes julgam esta assertiva como incorreta, enquanto a média do sexo masculino 

obteve média superior ao ponto neutro (x̅M > 3), indicando que os participantes a julgam como 

correta. Os dados evidenciam que, neste item em particular, a amostra coletada difere de 

maneira estatisticamente significativa entre as categorias de sexo, de modo que os participantes 

homens revelam maior tendencia ao equívoco conceitual pelo viés de intencionalidade. 

 

4.7.2 Dependência administrativa do Ensino Médio (particular x pública) 

 Os cinco itens (B13, B26, C02, C06 e C08) com diferença nas médias de dependência 

administrativa do Ensino Médio estatisticamente significativa constam na Tabela 34. Esta 

análise foi realizada pelo teste não paramétrico U de Mann-Whitney considerando os cinquenta 

e dois estudantes que frequentaram escola particular (x̅Par) e os quarenta e seis estudantes que 

frequentaram escola pública (x̅Pub). A comparação completa, com os valores de p e de U para 

todos os itens que compõe o questionário está disponível na Tabela 34.  

Tabela 34 - Comparação das médias para os itens com diferença em relação à dependência administrativa 

das escolas do Ensino Médio dos participantes -2022 

Itens | Médias �̅�Total �̅�Par �̅�Pub �̅�Par - �̅�Pub P 

B13 - Somente seres vivos fisicamente parecidos 

possuem o mesmo ancestral comum. 
3,14 3,58 2,65 0,93 0,013 

B26 - A resistência de insetos a certos tipos de 

pesticidas é um exemplo de seleção natural. 
4,62 4,87 4,35 0,52 0,021 

C02 - As espécies originam outras espécies. 4,64 4,77 4,50 0,27 0,022 

C06 - A mudança evolutiva é causada primariamente 

pela seleção natural. 3,66 3,96 3,33 0,64 0,046 

C08 – No planeta Terra habitaram o Homo sapiens e 

outras espécies de hominídeos. 
4,28 4,46 4,07 0,40 0,035 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Observa-se que as médias dos primeiranistas que frequentaram escola particular em seu 

Ensino Médio são superiores às médias dos que frequentaram a escola pública, inclusive no 

item B13, incorreto.  

Em B13 - Somente seres vivos fisicamente parecidos possuem o mesmo ancestral 

comum, evidencia-se que a média elevada dos participantes de escola particular (x̅Par > 3) 

revelam erro deste grupo frente à B13 enquanto a média baixa (x̅Pub<3) das participantes de 

escola pública indicam a tendência ao acerto neste item. Assim, evidencia-se que os estudantes 

provenientes de escola identificam melhor que não apenas seres vivos fisicamente parecidos 

compartilham um mesmo ancestral comum do que o grupo de estudantes a partir de escola 

particular, que tende ao viés essencialista. 

O item B26 - A resistência de insetos a certos tipos de pesticidas é um exemplo de 

seleção natural.  exibe diferença estatística entre os grupos de dependência administrativa, 

ainda que ambos apresentam médias elevadas (x̅Par > 3; x̅Pub > 3). Observa-se que os estudantes 

de escola particular apresentam média superior do que os de escola pública. Este dado evidencia 

que, apesar de ambos assentirem com a veracidade da proposição, há maior clareza do primeiro 

grupo mencionado quanto a atuação da seleção natural na resistência de insetos à pesticidas, 

quando comparado com os estudantes de escola pública. 

Destaca-se, ainda, que os itens C02 - As espécies originam outras espécies, C06 - A 

mudança evolutiva é causada primariamente pela seleção natural, C08 – No planeta Terra 

habitaram o Homo sapiens e outras espécies de hominídeos seguiram o padrão de B26. Apesar 

da média ser positiva, indicando concordância dos estudantes terem aprendido sobre 

especiação, seleção natural e evolução humana, respectivamente, os dados evidenciam 

diferença estatisticamente significativas entre os alunos de escola particular e de escola pública, 

de modo que os primeiros concordam mais em ter aprendido sobre os temas ao longo do Ensino 

Médio. 
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5 COMENTÁRIOS SOBRE A PESQUISA 

 

Neste capítulo são feitos comentários sobre aspectos metodológicos e suas possíveis 

implicações tanto no desenvolvimento do estudo, quanto nos resultados. Discorre-se aqui 

comentários sobre a pesquisa em tempos de pandemia e sobre a amostra.  

 

5.1 SOBRE A PESQUISA EM TEMPOS DE PANDEMIA 

O estudo referente a esta dissertação teve início no mês de setembro de 2019. Sete meses 

após o início do mestrado, em março de 2020, a pandemia de Covid-19 surpreendeu os 

brasileiros e houve a suspensão das aulas presenciais nas universidades públicas brasileiras, 

com a Portaria n.º 343, de 17 de março de 2020, como já mencionado no capítulo de 

Metodologia. Contudo, as alterações repentinas para o ensino remoto impactaram alguns 

aspectos diretos e indiretos deste estudo, como: 

• Atraso no calendário acadêmico do Ensino Superior que, em algumas 

instituições, permanece em atraso inclusive no ano de 2022; 

• Diferença entre o calendário letivo da graduação e de pós-graduação, visto que 

o calendário da pós permaneceu inalterado; 

• Limitações de alguns estudantes universitários devido à falta de computador 

e/ou internet ou ainda, devido ao uso limitado de dados para realização de 

atividades virtuais; 

• Adaptação do questionário para o ambiente virtual através de softwares 

gratuitos; e,  

• Elevado número de pesquisas sendo realizadas mediante uso de questionários 

online. 

As mudanças mencionadas resultaram em exaustão de formulários a serem respondidos 

virtualmente, de modo que os instrumentos competiram com os entretenimentos oferecidos na 

internet e também competiram entre si pelo tempo online. Ainda, houve a limitação do contato 

dos pesquisadores com o público-alvo, impactando no alcance de voluntários respondentes.  

Uma demonstração explícita deste impacto foi no momento de convocação dos calouros 

universitários. Os pesquisadores entraram em contato com todos os docentes que lecionavam 

disciplina para o primeiro ano e alguns cederam cinco minutos de suas aulas remotas para a 
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divulgação da pesquisa e o número de estudantes presentes nas aulas variava entre 5 a 15 por 

turma, enquanto em uma situação pré-pandemia o número de alunos por sala era de 50 

estudantes. 

Destacamos que, se a pesquisa fosse aplicada em uma situação de normalidade, a coleta 

seria realizada presencialmente no campus durante o período de matrícula dos estudantes, 

obtendo uma amostra de ingressantes universitários. Contudo, como a matrícula presencial não 

foi realizada nas universidades para evitar o contágio, não foi possível acessar os estudantes de 

forma massiva em curto período, sendo necessário realizar a coleta de dados ao longo de 

semanas buscando pequenos grupos com colaboração dos docentes. 

 

5.2 SOBRE A AMOSTRA 

Em consequência do período de pandemia e do impacto deste momento no modo como 

a coleta de dados foi realizada, os estudantes foram interrogados no segundo semestre letivo. 

Isto pode chamar atenção do leitor principalmente devido aos calouros de Ciências Biológicas, 

que cursam no primeiro semestre a disciplina “Fundamentos de Evolução e Sistemática 

Biológica”. Neste trabalho foi avaliado se tais estudantes deveriam ou não fazer parte da 

amostra, e, após a análise de dados e da aplicação do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis 

para comparar as médias dos cursos universitários, concluiu-se que não haveria necessidade da 

remoção destes sete estudantes.  

A tabela com os resultados da comparação entre as médias dos cursos universitários 

pode ser consultada no APÊNDICE F - COMPARAÇÃO ENTRE CURSOS (continua). Os testes 

pareados com a correção de Bonferroni para os itens com p<0,05 estão disponíveis no Apêndice 

G – Pairwise dos cursos. Destacamos que a baixa adesão dos primeiranistas de Ciências 

Biológicas possibilitou a inclusão destes nesta dissertação sem diferença expressiva na 

comparação da média com os demais cursos. Contudo, para estudos posteriores estes estudantes 

podem ser desconsiderados.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho objetivou investigar as percepções e os conhecimentos primeiranistas no 

ensino superior de uma universidade pública brasileira sobre evolução biológica. Para tanto, foi 

elaborado um questionário em formato de resposta de Likert que passou por três etapas de 

validação de face, por aplicação piloto e por pré-teste. O instrumento foi construído com a 

finalidade de abordar aspectos de conhecimento, conteúdos aprendidos no Ensino Médio, 

opiniões e autoeficácia dos participantes frente à evolução biológica. 

O questionário foi aplicado no final do ano letivo de 2021 através do formulário online 

da plataforma do Microsoft Forms. Participaram da pesquisa noventa e oito estudantes 

universitários que ingressaram em 2021 em cursos relacionados às Ciências Exatas e da 

Natureza de uma universidade pública brasileira. A amostra consistiu de estudantes dos cursos 

de Farmácia, Química, Ciências – Licenciatura, Engenharia Química, Ciências Ambientais, 

Ciências Biológicas e Química Industrial. 

No que concerne os conhecimentos sobre evolução biológica, o questionário investigou 

conceitos estruturantes da teoria evolutiva chamados aqui de noções elementares. As oito 

noções exploradas são: descendência com modificação, especiação, origem única/ 

ancestralidade comum, gradualismo, variabilidade, seleção natural, contingência e evolução 

humana. Considera-se aqui que estes conceitos, elencados em uma moldura conceitual por 

Scheiner (2010), são estruturantes na compreensão da Síntese Moderna, relacionando-se entre 

si e com outras disciplinas em um sistema de rede, tal como proposto por Gagliardi (1986). 

Os estudantes demonstraram assimilação das noções elementares de especiação, origem 

única/ancestralidade comum, variabilidade e evolução humana. Já as noções de descendência 

com modificação, gradualismo, seleção natural e contingência não se revelaram sólida no 

campo do conhecimento. Atitudes positivas foram verificadas principalmente nas assertivas 

sobre o conceito de evolução enquanto fenômeno (DEADMAN; KELLY, 1978). Contudo, as 

assertivas referentes ao processo evolutivo e seus mecanismos evidenciaram concepções 

equivocadas alicerçadas em obstáculos cognitivos que envolvem o viés de 

intencionalidade/antropomórfico, essencialismo e teleológico, frequentes na literatura 

(ALLMON, 2011; GREGORY, 2009; POBINER, 2016). 

Os resultados frente as proposições “A probabilidade de uma mutação ocorrer aumenta 

se ela for vantajosa” e “A evolução biológica é um processo que promove a melhora e 
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aperfeiçoamento dos seres vivos” revelaram viés intencional/antropomórfico. Neste obstáculo 

cognitivo, a evolução está direcionada a um propósito e, consequentemente, resulta em 

progresso (GREGORY, 2009). Esta concepção necessita ser tratada com cuidado em sala de 

aula, tanto da educação básica quanto no ensino superior, visto que pode levar os estudantes a 

interpretações teleológicas e funcionalistas das características das espécies. As proposições “Os 

organismos mudam com o objetivo de se adaptarem ao meio ambiente em que vivem” e “O uso 

frequente ou a falta de uso de um órgão pelo ser vivo produz mudanças que podem ser 

transmitidas aos descendentes” revelaram pensamento teleológico e uso de caracteres 

adquiridos através da lei de uso e desuso como modelo explicativo das mudanças evolutivas.  

As quatro proposições mencionadas refletem em falta de compreensão sobre o principal 

mecanismo da evolução biológica, a seleção natural. A lacuna neste conhecimento fica ainda 

mais explícita com a validação dos itens “A seleção natural gera inovação evolutiva (novas 

características)” e “A seleção natural é sinônimo de evolução biológica” como corretos pela 

maioria dos estudantes. Assim, o modelo explicativo que se estabelece sobre o mecanismo pelo 

qual a evolução ocorre é devido à intencionalidade/antropomorfismo da natureza que, devido 

ao propósito de melhoria, direciona as mudanças evolutivas. Consequentemente, a essência 

inerente dos organismos a responderiam com ajustes providenciais, isto é, se ajustando aos 

propósitos da natureza, como através do uso e desuso dos órgãos e da transmissão de caracteres 

adquiridos para as futuras gerações. Desta maneira, o público, mesmo optando por carreiras 

científicas apresentam vieses cognitivos que afetam profundamente a narrativa evolutiva.  

Quanto aos conteúdos aprendidos no Ensino Médio, os dados indicaram que houve 

contato dos estudantes com a teoria evolutiva. Entretanto, as noções elementares de 

gradualismo, especiação, descendência com modificação e variabilidade parecem ter sido mais 

abordados. Já as noções menos recordadas pela amostra foram, em ordem crescente, seleção 

natural, origem única/ancestralidade comum, contingência e evolução humana. Destaca-se, 

neste resultado, a seleção natural com menor indicação de ter sido visto no Ensino Médio e que 

também é a noção elementar em que mais erros relacionados são observados na seção de 

conhecimento. 

O segmento de opinião evidenciou distribuição heterogênea da amostra em relação a “A 

evolução biológica é uma teoria baseada em especulação, não em observação científica válida 

e testada” em que quase metade dos participantes não se demonstraram convictos sobre a 

inconsistência desta afirmação. Este resultado é similar com a proposição “A evolução ocorre 
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de forma direcional (direcionada a uma finalidade)”, que corrobora com o viés intencional nas 

concepções equivocadas encontradas na seção de conhecimento. 

A última seção do questionário, sobre autoeficácia, revelou dificuldades por parte de 

44,9% dos estudantes em “Associar a diversidade dos seres vivos com evolução e genética”. 

Esse resultado chama a atenção, não só pelo público da amostra que são primeiranistas de cursos 

universitários relacionados às Ciências Exatas e da Terra; mas também pelas correlações 

negativas moderadas deste item com proposições de conhecimento sobre o viés de 

intencionalidade, essencialismo e com a opinião da teoria evolutiva ser baseada em 

especulação.  

A partir dos resultados conclui-se que mesmo entre estudantes que aceitam a teoria 

evolutiva e assimilam evolução enquanto fenômeno de descendência com modificação, estes 

não necessariamente possuem conhecimento sobre o processo. Os dados apresentados 

procuraram responder à questão: após finalizarem a educação básica e seguirem para o ensino 

superior, quais são as percepções e conhecimentos sobre evolução biológica que os 

primeiranistas universitários da área de Ciências Exatas e da Natureza apresentam? A resposta, 

entretanto, evidenciou concepções equivocadas nos conhecimentos que representam o cerne 

das explicações evolutivas, resultando em uma narrativa explicativa incorreta. 

Ressalta-se que os estudantes que participaram da pesquisa são calouros em uma 

universidade pública brasileira, que mostraram ter tido contato com as noções elementares no 

Ensino Médio, finalizaram a educação básica, passaram por exame de admissão na 

universidade, optaram por carreiras científicas e frequentaram um ano da vida universitária. 

Ainda assim, a amostra apresenta obstáculos cognitivos e utilizam como modelo explicativo da 

evolução biológica interpretações intuitivas tais como: a evolução como processo linear, 

direcional e finalista, que ocorre por uso e desuso dos órgãos e da transmissão de caracteres 

adquiridos e que é voltado para a melhoria e para o progresso das espécies. 

Esta pesquisa revelou lacunas profundas nos conhecimentos sobre evolução, e 

consequentemente, na narrativa dos processos e mecanismos evolutivos. O nosso público, 

enviesado para o tema, não demonstrou integração das noções elementares que possibilitem o 

pensamento populacional e nem compreensão da seleção natural, contudo apresentaram 

integração de obstáculos cognitivos que viabilizam um modelo explicativo amorfo e 

inconsistente da teoria evolutiva. 

Além de viabilizar a observação de vieses cognitivos em um público enviesado, o 

trabalho contribui ao propor um novo instrumento que investiga as percepções e os 
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conhecimentos de evolução biológica utilizando noções elementares analisadas por múltiplos 

itens. A estrutura de quatro a seis afirmações para verificar uma única noção elementar é o que 

permite maior dimensão de análise, identificando não apenas conceitos mais (e menos) 

assimilados, como também os vieses que esses conceitos carregam e o modelo explicativo que 

tais vieses proporcionam.  

Ainda, como o instrumento abrange uma gama maior de conceitos estruturantes do que 

é comum nas pesquisas sobre ensino de evolução biológica, o questionário pode ser 

reorganizado, adaptado e/ou reduzido em pesquisas futuras, conforme a intenção do estudo e 

dos referenciais teóricos utilizados pelo pesquisador. O instrumento também pode ser utilizado 

por docentes em sala de aula que queiram sondar conceitos e vieses de seus estudantes a fim de 

abordá-los com maior clareza em sala de aula. 

Esta discussão é relevante, uma vez que se é com as limitações descritas neste trabalho 

que os estudantes que optaram por carreiras científicas interpretam a evolução biológica, como 

se dá o pensamento evolutivo nos que não optaram por carreiras relacionadas as Ciências Exatas 

e da Terra? Qual a contribuição da evolução biológica, que fundamenta a Biologia enquanto 

ciência, na educação básica? Questionamentos desta natureza são fomentados por este estudo, 

ressaltando a importância do enfoque nas concepções equivocadas para, tal como apontado por 

Carvalho, Nunes-Neto e El-Hani (2011), a reflexão de uma estrutura curricular que possibilite 

a assimilação de conceitos estruturantes, e assim, a aprendizagem significativa da Biologia.  
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APÊNDICE B – PERCEPÇÃO DOS JOVENS EM RELAÇÃO À CIÊNCIA E TEMAS CIENTÍFICOS 
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APÊNDICE C – COMPARAÇÃO ENTRE SEXO (continua) 

Item 
Total 

Feminino 

(n=47, 48%) 

Masculino 

(n=51, 42%) 
  Mann-Whitney 

Média DP Média DP Média DP F - M Sig. U 

B01 3,17 1,811 2,70 1,805 3,61 1,721 -0,906 0,013 873,500 

B02 4,24 1,277 4,23 1,165 4,25 1,383 -0,021 0,468 1115,500 

B03 4,77 0,623 4,77 0,698 4,76 0,551 0,001 0,435 1128,000 

B04 4,05 1,453 3,85 1,642 4,24 1,242 -0,384 0,497 1115,500 

B05 4,57 0,897 4,57 0,801 4,57 0,985 0,006 0,515 1133,000 

B06 2,31 1,767 2,02 1,595 2,57 1,889 -0,547 0,194 1040,500 

B07 4,80 0,657 4,79 0,690 4,80 0,633 -0,017 0,697 1168,500 

B08 4,69 0,805 4,68 0,935 4,71 0,672 -0,025 0,585 1150,500 

B09 3,91 1,194 4,00 1,123 3,82 1,260 0,176 0,535 1117,500 

B10 4,46 1,017 4,36 1,092 4,55 0,945 -0,187 0,414 1109,500 

B11 4,93 0,359 4,96 0,292 4,90 0,413 0,055 0,356 1154,000 

B12 4,76 0,538 4,66 0,635 4,84 0,418 -0,184 0,122 1049,000 

B13 3,14 1,889 2,83 1,845 3,43 1,900 -0,602 0,126 1003,000 

B14 4,46 0,976 4,43 1,098 4,49 0,857 -0,065 0,853 1178,000 

B15 2,04 1,346 2,19 1,424 1,90 1,269 0,290 0,241 1046,500 

B16 1,96 1,512 1,72 1,425 2,18 1,571 -0,453 0,087 999,000 

B17 3,59 1,484 3,57 1,514 3,61 1,471 -0,033 0,952 1190,500 

B18 3,76 1,663 3,53 1,743 3,96 1,574 -0,429 0,220 1046,000 

B19 4,37 1,039 4,38 0,990 4,35 1,092 0,030 0,976 1195,000 

B20 1,94 1,299 1,77 1,237 2,10 1,345 -0,332 0,184 1032,500 

B21 4,57 0,799 4,60 0,798 4,55 0,808 0,047 0,686 1156,500 

B22 4,49 1,008 4,36 1,092 4,61 0,918 -0,246 0,134 1040,000 

B23 4,63 0,817 4,64 0,919 4,63 0,720 0,011 0,599 1145,500 

B24 4,61 0,904 4,66 0,841 4,57 0,964 0,091 0,492 1130,500 

B25 3,86 1,526 3,79 1,587 3,92 1,481 -0,134 0,809 1168,000 

B26 4,62 1,000 4,40 1,245 4,82 0,654 -0,419 0,085 1047,000 

B27 4,85 0,598 4,74 0,820 4,94 0,238 -0,196 0,345 1135,500 

B28 3,35 1,625 3,04 1,601 3,63 1,612 -0,585 0,068 952,500 

B29 4,33 1,242 4,13 1,424 4,51 1,027 -0,382 0,192 1052,500 

B30 3,32 1,419 3,17 1,388 3,45 1,447 -0,281 0,299 1059,500 

B31 4,63 0,854 4,55 0,904 4,71 0,807 -0,153 0,241 1082,500 

B32 4,45 0,887 4,47 0,905 4,43 0,878 0,037 0,817 1171,500 

B33 4,80 0,673 4,87 0,647 4,73 0,695 0,147 0,074 1066,500 

B34 3,82 1,575 3,57 1,678 4,04 1,455 -0,465 0,169 1027,000 

B35 1,82 1,380 2,11 1,618 1,55 1,064 0,557 0,099 1007,500 

B36 4,29 1,347 4,53 1,080 4,06 1,529 0,473 0,166 1047,500 

B37 4,47 1,133 4,28 1,314 4,65 0,913 -0,370 0,176 1059,500 

B38 2,38 1,720 2,21 1,680 2,53 1,759 -0,317 0,312 1071,000 

B39 4,21 1,169 4,43 0,950 4,02 1,319 0,406 0,149 1023,000 

B40 1,17 0,674 1,11 0,429 1,24 0,839 -0,129 0,524 1156,000 
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COMPARAÇÃO ENTRE SEXO (continuação/fim) 

Item 
Total 

Feminino 

(n=47, 48%) 

Masculino 

(n=51, 42%) 
  Mann-Whitney 

Média DP Média DP Média DP F - M Sig. U 

C01 4,63 0,842 4,64 0,895 4,63 0,799 0,011 0,766 1168,000 

C02 4,64 0,876 4,66 0,841 4,63 0,916 0,032 0,796 1174,000 

C03 4,07 1,438 4,00 1,445 4,14 1,442 -0,137 0,537 1125,000 

C04 4,77 0,589 4,79 0,623 4,75 0,560 0,042 0,410 1124,000 

C05 4,36 1,086 4,36 1,169 4,35 1,016 0,009 0,540 1127,000 

C06 3,66 1,471 3,62 1,526 3,71 1,432 -0,089 0,847 1173,000 

C07 4,21 1,115 4,26 1,170 4,18 1,072 0,079 0,511 1118,000 

C08 4,28 1,306 4,43 1,211 4,14 1,386 0,288 0,210 1056,500 

D01 4,65 0,943 4,74 0,896 4,57 0,985 0,176 0,144 1073,500 

D02 2,31 1,536 2,06 1,495 2,53 1,554 -0,466 0,109 991,000 

D03 4,81 0,586 4,77 0,698 4,84 0,464 -0,077 0,974 1196,000 

D04 1,55 1,194 1,70 1,413 1,41 0,942 0,290 0,390 1113,500 

D05 2,64 1,379 2,62 1,407 2,67 1,366 -0,050 0,841 1171,000 

E01 3,12 1,535 3,23 1,563 3,02 1,516 0,214 0,449 1095,500 

E02 3,23 1,518 3,28 1,638 3,20 1,414 0,081 0,632 1133,500 

E03 3,71 1,370 3,64 1,358 3,78 1,390 -0,146 0,510 1110,500 

E04 4,38 1,180 4,55 1,017 4,22 1,301 0,338 0,157 1042,000 

E05 3,15 1,595 3,26 1,648 3,06 1,555 0,196 0,520 1111,500 

E06 2,83 1,747 3,09 1,792 2,59 1,687 0,497 0,157 1011,000 

E07 3,96 1,308 4,19 1,076 3,75 1,468 0,446 0,172 1025,000 

E08 4,60 0,809 4,57 0,903 4,63 0,720 -0,053 0,918 1188,000 
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APÊNDICE D – COMPARAÇÃO ENTRE ESCOLAS (continua) 

Item 
Total 

Particular 

(n=52, 53,1%) 

Pública 

(n=46, 46,9%) 
  Mann-Whitney 

Média DP Média DP Média DP Pa - Pu Sig. U 

B01 3,17 1,811 3,46 1,686 2,85 1,909 0,614 0,083 970,000 

B02 4,24 1,277 4,38 1,255 4,09 1,297 0,298 0,128 1022,000 

B03 4,77 0,623 4,69 0,755 4,85 0,420 -0,156 0,378 1116,500 

B04 4,05 1,453 4,06 1,392 4,04 1,534 0,014 0,746 1156,500 

B05 4,57 0,897 4,54 0,939 4,61 0,856 -0,070 0,695 1156,500 

B06 2,31 1,767 2,62 1,859 1,96 1,605 0,659 0,081 984,000 

B07 4,80 0,657 4,83 0,678 4,76 0,639 0,066 0,269 1111,000 

B08 4,69 0,805 4,75 0,653 4,63 0,951 0,120 0,597 1149,500 

B09 3,91 1,194 3,87 1,172 3,96 1,228 -0,091 0,621 1131,500 

B10 4,46 1,017 4,54 0,979 4,37 1,062 0,169 0,373 1099,000 

B11 4,93 0,359 4,94 0,308 4,91 0,412 0,029 0,884 1189,000 

B12 4,76 0,538 4,81 0,445 4,70 0,628 0,112 0,495 1130,000 

B13 3,14 1,889 3,58 1,829 2,65 1,853 0,925 0,013 878,000 

B14 4,46 0,976 4,44 1,037 4,48 0,913 -0,036 0,799 1168,000 

B15 2,04 1,346 1,92 1,398 2,17 1,288 -0,251 0,170 1018,500 

B16 1,96 1,512 2,06 1,514 1,85 1,520 0,210 0,309 1077,500 

B17 3,59 1,484 3,77 1,503 3,39 1,453 0,378 0,152 1006,000 

B18 3,76 1,663 3,85 1,696 3,65 1,636 0,194 0,381 1087,000 

B19 4,37 1,039 4,37 1,103 4,37 0,974 -0,004 0,699 1150,500 

B20 1,94 1,299 2,12 1,353 1,74 1,219 0,376 0,108 995,000 

B21 4,57 0,799 4,69 0,729 4,43 0,860 0,258 0,067 1006,000 

B22 4,49 1,008 4,60 0,869 4,37 1,142 0,227 0,354 1098,000 

B23 4,63 0,817 4,63 0,817 4,63 0,826 0,004 0,960 1191,000 

B24 4,61 0,904 4,77 0,581 4,43 1,148 0,334 0,156 1056,000 

B25 3,86 1,526 3,87 1,547 3,85 1,520 0,018 0,800 1164,000 

B26 4,62 1,000 4,87 0,486 4,35 1,320 0,518 0,021 993,000 

B27 4,85 0,598 4,96 0,194 4,72 0,834 0,244 0,087 1082,000 

B28 3,35 1,625 3,21 1,764 3,50 1,457 -0,288 0,596 1124,500 

B29 4,33 1,242 4,50 1,111 4,13 1,360 0,370 0,093 1008,000 

B30 3,32 1,419 3,33 1,410 3,30 1,443 0,023 0,958 1189,000 

B31 4,63 0,854 4,63 0,841 4,63 0,878 0,004 0,887 1182,000 

B32 4,45 0,887 4,62 0,745 4,26 0,999 0,355 0,060 977,000 

B33 4,80 0,673 4,85 0,573 4,74 0,773 0,107 0,393 1133,000 

B34 3,82 1,575 3,94 1,564 3,67 1,592 0,268 0,294 1065,500 

B35 1,82 1,380 1,96 1,468 1,65 1,269 0,309 0,254 1064,000 

B36 4,29 1,347 4,15 1,500 4,43 1,148 -0,281 0,471 1117,500 

B37 4,47 1,133 4,52 1,111 4,41 1,166 0,106 0,470 1122,000 

B38 2,38 1,720 2,54 1,809 2,20 1,614 0,343 0,402 1090,500 

B39 4,21 1,169 4,23 1,096 4,20 1,258 0,035 0,908 1182,000 

B40 1,17 0,674 1,12 0,427 1,24 0,874 -0,124 0,810 1180,000 
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COMPARAÇÃO ENTRE ESCOLAS (continuação/fim) 

Item 
Total 

Particular 

(n=52, 53,1%) 

Pública 

(n=46, 46,9%) 
  Mann-Whitney 

Média DP Média DP Média DP Pa - Pu Sig. U 

C01 4,63 0,842 4,67 0,760 4,59 0,933 0,086 0,732 1161,000 

C02 4,64 0,876 4,77 0,831 4,50 0,913 0,269 0,022 979,000 

C03 4,07 1,438 4,19 1,415 3,93 1,467 0,258 0,262 1062,500 

C04 4,77 0,589 4,81 0,487 4,72 0,688 0,090 0,715 1163,000 

C05 4,36 1,086 4,54 0,896 4,15 1,247 0,386 0,087 996,500 

C06 3,66 1,471 3,96 1,267 3,33 1,620 0,635 0,046 932,500 

C07 4,21 1,115 4,23 1,078 4,20 1,167 0,035 0,951 1188,500 

C08 4,28 1,306 4,46 1,212 4,07 1,389 0,396 0,035 957,500 

D01 4,65 0,943 4,71 0,893 4,59 1,002 0,125 0,419 1127,000 

D02 2,31 1,536 2,42 1,526 2,17 1,554 0,249 0,358 1077,000 

D03 4,81 0,586 4,90 0,409 4,70 0,726 0,208 0,070 1056,500 

D04 1,55 1,194 1,60 1,272 1,50 1,111 0,096 0,800 1171,000 

D05 2,64 1,379 2,83 1,451 2,43 1,276 0,392 0,209 1024,500 

E01 3,12 1,535 3,21 1,419 3,02 1,667 0,190 0,659 1136,000 

E02 3,23 1,518 3,48 1,421 2,96 1,591 0,524 0,105 976,000 

E03 3,71 1,370 3,92 1,281 3,48 1,441 0,445 0,115 985,500 

E04 4,38 1,180 4,44 1,018 4,30 1,348 0,138 0,960 1190,500 

E05 3,15 1,595 3,04 1,584 3,28 1,615 -0,244 0,432 1090,000 

E06 2,83 1,747 2,65 1,736 3,02 1,757 -0,368 0,304 1060,000 

E07 3,96 1,308 3,83 1,396 4,11 1,197 -0,282 0,369 1082,000 

E08 4,60 0,809 4,69 0,701 4,50 0,913 0,192 0,222 1071,000 
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APÊNDICE E - COMPARAÇÃO ENTRE CURSO PRÉ-VESTIBULAR (continua) 

Item 
Total 

Não frequentou 

(n=52, 53,1%) 

Frequentou 

(n=46, 46,9%) 
  Mann-Whitney 

Média DP Média DP Média DP NF – Fr Sig. U 

B01 3,17 1,811 3,50 1,830 2,77 1,723 0,727 0,049 932,50 

B02 4,24 1,277 4,17 1,314 4,34 1,238 -0,174 0,493 1110,00 

B03 4,77 0,623 4,80 0,528 4,73 0,727 0,069 0,996 1187,50 

B04 4,05 1,453 4,28 1,204 3,77 1,683 0,505 0,359 1076,50 

B05 4,57 0,897 4,43 1,075 4,75 0,576 -0,324 0,279 1079,50 

B06 2,31 1,767 2,30 1,733 2,32 1,827 -0,022 0,882 1170,00 

B07 4,80 0,657 4,89 0,420 4,68 0,857 0,207 0,175 1084,00 

B08 4,69 0,805 4,63 0,853 4,77 0,743 -0,143 0,318 1100,50 

B09 3,91 1,194 3,81 1,230 4,02 1,151 -0,208 0,397 1078,00 

B10 4,46 1,017 4,52 0,863 4,39 1,185 0,132 0,814 1162,50 

B11 4,93 0,359 4,94 0,302 4,91 0,421 0,035 0,819 1177,00 

B12 4,76 0,538 4,80 0,491 4,70 0,594 0,092 0,433 1112,50 

B13 3,14 1,889 3,67 1,770 2,50 1,849 1,167 0,002 791,50 

B14 4,46 0,976 4,50 0,947 4,41 1,019 0,091 0,662 1140,00 

B15 2,04 1,346 2,17 1,437 1,89 1,224 0,280 0,414 1082,50 

B16 1,96 1,512 2,30 1,667 1,55 1,190 0,751 0,015 905,50 

B17 3,59 1,484 3,80 1,446 3,34 1,509 0,455 0,112 978,00 

B18 3,76 1,663 4,02 1,523 3,43 1,784 0,587 0,118 994,50 

B19 4,37 1,039 4,28 1,123 4,48 0,927 -0,199 0,501 1109,00 

B20 1,94 1,299 2,04 1,373 1,82 1,206 0,219 0,539 1111,50 

B21 4,57 0,799 4,56 0,816 4,59 0,787 -0,035 0,854 1169,00 

B22 4,49 1,008 4,43 1,092 4,57 0,900 -0,142 0,625 1136,50 

B23 4,63 0,817 4,70 0,662 4,55 0,975 0,158 0,455 1113,00 

B24 4,61 0,904 4,48 1,094 4,77 0,565 -0,291 0,258 1076,50 

B25 3,86 1,526 3,91 1,533 3,80 1,534 0,112 0,682 1136,50 

B26 4,62 1,000 4,72 0,763 4,50 1,229 0,222 0,732 1158,00 

B27 4,85 0,598 4,87 0,584 4,82 0,620 0,052 0,735 1165,50 

B28 3,35 1,625 3,56 1,645 3,09 1,582 0,465 0,111 974,00 

B29 4,33 1,242 4,54 1,004 4,07 1,453 0,469 0,092 1000,00 

B30 3,32 1,419 3,59 1,408 2,98 1,372 0,615 0,036 908,00 

B31 4,63 0,854 4,63 0,853 4,64 0,865 -0,007 0,984 1186,00 

B32 4,45 0,887 4,46 0,884 4,43 0,900 0,031 0,823 1162,00 

B33 4,80 0,673 4,76 0,671 4,84 0,680 -0,082 0,331 1116,50 

B34 3,82 1,575 4,15 1,393 3,41 1,703 0,739 0,023 906,00 

B35 1,82 1,380 1,76 1,386 1,89 1,385 -0,127 0,456 1102,00 

B36 4,29 1,347 4,41 1,221 4,14 1,488 0,271 0,294 1074,00 

B37 4,47 1,133 4,69 0,886 4,20 1,340 0,481 0,037 975,00 

B38 2,38 1,720 2,65 1,761 2,05 1,628 0,603 0,083 970,00 

B39 4,21 1,169 4,28 1,220 4,14 1,112 0,141 0,279 1057,00 

B40 1,17 0,674 1,22 0,816 1,11 0,443 0,109 0,646 1157,50 
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COMPARAÇÃO ENTRE CURSOS PRÉ-VESTIBULAR (continuação/fim) 

Item 
Total 

Não frequentou 

(n=52, 53,1%) 

Frequentou 

(n=46, 46,9%) 
  Mann-Whitney 

Média DP Média DP Média DP NF – Fr Sig. U 

C01 4,63 0,842 4,74 0,589 4,50 1,067 0,241 0,299 1082,00 

C02 4,64 0,876 4,81 0,675 4,43 1,043 0,383 0,011 947,50 

C03 4,07 1,438 4,17 1,397 3,95 1,493 0,212 0,334 1073,50 

C04 4,77 0,589 4,69 0,696 4,86 0,409 -0,178 0,203 1073,50 

C05 4,36 1,086 4,20 1,203 4,55 0,901 -0,342 0,131 1012,50 

C06 3,66 1,471 3,56 1,475 3,80 1,472 -0,240 0,398 1076,50 

C07 4,21 1,115 4,24 1,181 4,18 1,040 0,059 0,536 1112,50 

C08 4,28 1,306 4,19 1,428 4,39 1,146 -0,201 0,773 1155,50 

D01 4,65 0,943 4,72 0,787 4,57 1,108 0,154 0,63 1147,00 

D02 2,31 1,536 2,56 1,586 2,00 1,431 0,556 0,066 950,50 

D03 4,81 0,586 4,83 0,505 4,77 0,677 0,061 0,907 1179,00 

D04 1,55 1,194 1,78 1,410 1,27 0,788 0,505 0,041 986,50 

D05 2,64 1,379 3,00 1,374 2,20 1,268 0,795 0,004 793,00 

E01 3,12 1,535 2,89 1,574 3,41 1,452 -0,520 0,103 967,00 

E02 3,23 1,518 3,04 1,427 3,48 1,607 -0,440 0,103 967,50 

E03 3,71 1,370 3,59 1,381 3,86 1,357 -0,271 0,283 1045,00 

E04 4,38 1,180 4,19 1,402 4,61 0,784 -0,428 0,216 1052,00 

E05 3,15 1,595 2,81 1,567 3,57 1,546 -0,753 0,02 875,50 

E06 2,83 1,747 2,44 1,656 3,30 1,760 -0,851 0,02 882,50 

E07 3,96 1,308 3,96 1,317 3,95 1,311 0,008 0,921 1175,50 

E08 4,60 0,809 4,63 0,734 4,57 0,900 0,061 0,906 1176,00 
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APÊNDICE F - COMPARAÇÃO ENTRE CURSOS (continua) 

 
Total 

Ciências - 

Licenciatura 

(n=17, 17,3%) 

Ciências 

Ambientais 

(n=11, 11,2%) 

Ciências 

Biológicas 

(n=7, 7,1%) 

Engenharia 

Química 

(n=15, 15,3%) 

Farmácia 

(n=26, 26,5%) 

Química 

(n=22, 22,4%) 

Kruskall-Wallis 

(gl = 5) 

Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Sig H 

B01 3,17 1,811 3,41 1,839 3,36 1,804 1,14 0,378 3,73 1,534 3,27 1,930 3,05 1,812 0,054 10,856 

B02 4,24 1,277 4,65 0,786 3,82 1,328 3,57 1,902 4,73 0,704 4,00 1,470 4,32 1,287 0,160 7,939 

B03 4,77 0,623 4,76 0,752 4,36 1,027 4,86 0,378 4,80 0,414 4,77 0,652 4,91 0,294 0,433 4,859 

B04 4,05 1,453 4,18 1,237 4,18 1,401 1,57 1,512 4,60 0,737 3,92 1,598 4,45 1,057 0,007 15,942 

B05 4,57 0,897 4,76 0,664 5,00 0,000 4,86 0,378 4,33 1,291 4,50 0,949 4,36 0,953 0,269 6,400 

B06 2,31 1,767 2,18 1,741 1,64 1,286 1,00 0,000 3,67 1,799 2,31 1,871 2,23 1,688 0,016 13,981 

B07 4,80 0,657 4,94 0,243 4,73 0,647 4,86 0,378 4,73 0,704 4,65 0,977 4,91 0,426 0,763 2,587 

B08 4,69 0,805 4,88 0,485 4,36 1,286 5,00 0,000 4,67 0,724 4,65 0,936 4,68 0,716 0,557 3,949 

B09 3,91 1,194 4,18 1,237 4,00 1,342 3,86 0,900 3,67 1,234 4,15 0,967 3,55 1,371 0,470 4,577 

B10 4,46 1,017 4,53 0,874 4,64 0,809 4,43 0,976 4,40 1,242 4,31 1,192 4,55 0,912 0,943 1,220 

B11 4,93 0,359 5,00 0,000 4,82 0,603 5,00 0,000 4,67 0,724 5,00 0,000 5,00 0,000 0,021 13,280 

B12 4,76 0,538 4,82 0,529 4,64 0,674 4,43 0,787 4,73 0,458 4,85 0,464 4,77 0,528 0,433 4,865 

B13 3,14 1,889 3,29 1,929 3,45 1,753 1,29 0,756 3,67 1,799 2,92 1,896 3,36 2,013 0,113 8,905 

B14 4,46 0,976 4,65 1,057 4,27 1,009 4,71 0,488 4,67 0,724 4,38 1,061 4,27 1,077 0,573 3,839 

B15 2,04 1,346 2,18 1,776 2,36 1,362 1,86 0,690 1,87 1,302 2,15 1,377 1,82 1,181 0,804 2,315 

B16 1,96 1,512 1,71 1,404 1,27 0,905 1,00 0,000 2,80 1,699 2,31 1,668 1,82 1,468 0,019 13,544 

B17 3,59 1,484 3,82 1,380 3,55 1,508 1,43 0,787 4,00 1,254 3,92 1,354 3,45 1,535 0,009 15,292 

B18 3,76 1,663 3,88 1,536 3,55 1,864 4,14 1,464 3,73 1,710 3,50 1,838 3,95 1,588 0,976 0,813 

B19 4,37 1,039 4,12 1,219 4,18 0,874 5,00 0,000 4,13 1,552 4,46 0,811 4,50 0,913 0,321 5,849 

B20 1,94 1,299 1,76 1,393 1,73 0,905 1,00 0,000 2,20 1,207 2,04 1,483 2,18 1,368 0,178 7,628 

B21 4,57 0,799 4,35 0,931 4,27 1,009 4,71 0,756 4,80 0,561 4,62 0,752 4,64 0,790 0,532 4,121 

B22 4,49 1,008 4,35 1,169 4,55 0,820 4,86 0,378 4,73 0,704 4,00 1,356 4,86 0,468 0,075 10,017 

B23 4,63 0,817 4,82 0,393 4,73 0,647 4,14 1,574 4,73 0,594 4,73 0,827 4,41 0,908 0,628 3,472 

B24 4,61 0,904 4,24 1,393 4,82 0,603 4,86 0,378 4,67 0,617 4,69 0,736 4,59 1,008 0,775 2,509 
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COMPARAÇÃO ENTRE CURSOS (continuação/continua) 

 
Total 

Ciências - 

Licenciatura 

(n=17, 17,3%) 

Ciências 

Ambientais 

(n=11, 11,2%) 

Ciências 

Biológicas 

(n=7, 7,1%) 

Engenharia 

Química 

(n=15, 15,3%) 

Farmácia 

(n=26, 26,5%) 

Química 

(n=22, 22,4%) 

Kruskall-Wallis 

(gl = 5) 

Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Sig H 

B25 3,86 1,526 4,59 0,795 3,36 1,748 2,57 1,813 4,40 1,183 3,88 1,451 3,55 1,738 0,050 11,091 

B26 4,62 1,000 4,76 0,664 3,73 1,849 4,86 0,378 5,00 0,000 4,54 1,140 4,73 0,703 0,163 7,881 

B27 4,85 0,598 4,94 0,243 4,36 1,120 5,00 0,000 4,87 0,352 4,81 0,801 5,00 0,000 0,114 8,881 

B28 3,35 1,625 3,65 1,693 3,27 1,555 3,29 1,380 2,93 1,831 3,27 1,614 3,55 1,654 0,832 2,125 

B29 4,33 1,242 4,76 0,664 3,36 1,963 3,86 1,676 4,73 0,594 4,19 1,234 4,50 1,102 0,136 8,395 

B30 3,32 1,419 3,47 1,419 3,27 0,905 1,43 0,787 3,27 1,280 3,92 1,230 3,14 1,612 0,005 16,885 

B31 4,63 0,854 4,35 1,272 4,91 0,302 4,86 0,378 4,80 0,561 4,81 0,402 4,32 1,171 0,497 4,376 

B32 4,45 0,887 4,65 0,702 4,45 0,820 4,86 0,378 4,47 0,990 4,15 1,084 4,50 0,802 0,455 4,688 

B33 4,80 0,673 4,88 0,485 4,82 0,603 4,29 1,254 4,60 0,737 4,81 0,801 5,00 0,000 0,081 9,806 

B34 3,82 1,575 4,06 1,478 3,18 1,471 1,86 1,464 4,40 1,183 3,65 1,696 4,36 1,293 0,004 17,171 

B35 1,82 1,380 1,88 1,576 1,55 1,036 1,71 1,496 2,20 1,656 1,81 1,357 1,68 1,249 0,954 1,096 

B36 4,29 1,347 4,41 0,870 4,73 0,647 5,00 0,000 4,07 1,668 4,23 1,531 3,95 1,588 0,468 4,593 

B37 4,47 1,133 4,41 1,372 4,82 0,405 4,86 0,378 4,60 0,828 4,04 1,483 4,64 0,953 0,551 3,990 

B38 2,38 1,720 2,53 1,700 2,00 1,612 1,00 0,000 3,40 1,724 2,15 1,736 2,45 1,765 0,038 11,755 

B39 4,21 1,169 4,18 1,237 4,45 0,820 4,43 0,787 3,67 1,589 4,65 0,745 3,91 1,306 0,176 7,655 

B40 1,17 0,674 1,18 0,529 1,18 0,603 1,00 0,000 1,33 1,047 1,00 0,000 1,32 0,945 0,466 4,606 

C01 4,63 0,842 4,35 1,320 4,64 0,809 4,71 0,488 4,80 0,561 4,77 0,430 4,55 1,011 0,926 1,381 

C02 4,64 0,876 4,82 0,529 4,82 0,603 4,29 0,951 4,20 1,474 4,65 0,892 4,82 0,501 0,373 5,365 

C03 4,07 1,438 3,82 1,590 4,09 1,640 4,43 1,134 4,20 1,521 4,08 1,440 4,05 1,362 0,947 1,178 

C04 4,77 0,589 4,88 0,485 4,64 0,674 5,00 0,000 4,60 0,737 4,62 0,752 4,95 0,213 0,109 8,994 

C05 4,36 1,086 4,24 1,348 4,45 0,934 4,71 0,756 4,13 1,246 4,12 1,211 4,73 0,631 0,327 5,792 

C06 3,66 1,471 4,06 1,298 3,36 1,690 4,29 1,254 3,60 1,404 3,88 1,306 3,09 1,688 0,299 6,079 

C07 4,21 1,115 4,35 1,169 4,55 0,820 4,71 0,488 3,67 1,291 4,00 1,233 4,41 0,959 0,208 7,172 

C08 4,28 1,306 4,24 1,393 4,73 0,647 4,57 0,787 4,00 1,648 4,54 1,029 3,86 1,583 0,578 3,807 
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COMPARAÇÃO ENTRE CURSOS (continuação/fim) 

 
Total 

Ciências - 

Licenciatura 

(n=17, 17,3%) 

Ciências 

Ambientais 

(n=11, 11,2%) 

Ciências 

Biológicas 

(n=7, 7,1%) 

Engenharia 

Química 

(n=15, 15,3%) 

Farmácia 

(n=26, 26,5%) 

Química 

(n=22, 22,4%) 

Kruskall-Wallis 

(gl = 5) 

Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Sig H 

D01 4,65 0,943 4,76 0,664 4,82 0,603 5,00 0,000 4,27 1,438 4,73 0,874 4,55 1,057 0,557 3,949 

D02 2,31 1,536 2,41 1,502 2,45 1,809 1,14 0,378 3,07 1,534 1,96 1,587 2,41 1,403 0,061 10,544 

D03 4,81 0,586 4,59 0,795 4,73 0,905 5,00 0,000 4,67 0,724 4,96 0,196 4,86 0,468 0,284 6,235 

D04 1,55 1,194 1,59 1,372 1,73 1,421 1,29 0,756 1,27 0,704 1,50 1,241 1,77 1,307 0,725 2,840 

D05 2,64 1,379 2,29 1,448 2,55 1,293 1,00 0,000 2,80 1,207 3,04 1,536 2,91 1,151 0,008 15,747 

E01 3,12 1,535 2,47 1,625 3,45 1,508 3,71 1,380 2,80 1,320 3,58 1,301 2,95 1,786 0,194 7,385 

E02 3,23 1,518 2,53 1,586 3,82 1,168 4,29 0,756 2,87 1,552 3,31 1,490 3,32 1,615 0,108 9,023 

E03 3,71 1,370 2,88 1,654 4,18 1,328 4,29 1,113 3,60 1,404 4,00 1,131 3,68 1,287 0,132 8,479 

E04 4,38 1,180 4,18 1,551 4,73 0,905 4,71 0,488 4,07 1,223 4,69 0,679 4,09 1,477 0,328 5,782 

E05 3,15 1,595 3,00 1,458 3,91 1,300 4,14 1,215 2,67 1,589 3,46 1,529 2,55 1,765 0,058 10,673 

E06 2,83 1,747 2,18 1,629 3,73 1,555 4,43 0,976 1,93 1,486 3,19 1,767 2,55 1,738 0,004 17,305 

E07 3,96 1,308 3,88 1,495 4,64 0,809 4,71 0,488 2,80 1,320 4,23 1,070 3,91 1,342 0,003 17,718 

E08 4,60 0,809 4,71 0,686 4,82 0,603 4,43 0,976 4,60 0,737 4,35 1,056 4,77 0,612 0,442 4,790 
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APÊNDICE G – PAIRWISE POR CURSOS (continua) 

B04 - O uso frequente ou a falta de uso de um órgão pelo ser vivo produz mudanças 

 que podem ser transmitidas aos descendentes. 

Sample 1-Sample 2 
Estatística 

do teste 

Erro 

Padrão 

Estatística 

do teste 

Padrão 

Sig. Adj. Sig.a 

Ciências Biológicas-Farmárcia -32,690 10,515 -3,109 0,002 0,028 

Ciências Biológicas-Ciências – Licenciatura 33,786 11,090 3,047 0,002 0,035 

Ciências Biológicas-Ciências Ambientais 35,377 11,940 2,963 0,003 0,046 

Ciências Biológicas-Química -39,922 10,716 -3,725 0,000 0,003 

Ciências Biológicas-Engenharia Química -41,286 11,304 -3,652 0,000 0,004 

Farmárcia-Ciências – Licenciatura 1,096 7,702 0,142 0,887 1,000 

Farmárcia-Ciências Ambientais 2,687 8,882 0,303 0,762 1,000 

Farmárcia-Química -7,233 7,154 -1,011 0,312 1,000 

Farmárcia-Engenharia Química 8,596 8,007 1,074 0,283 1,000 

Ciências - Licenciatura-Ciências Ambientais -1,591 9,556 -0,166 0,868 1,000 

Ciências - Licenciatura-Química -6,136 7,974 -0,770 0,442 1,000 

Ciências - Licenciatura-Engenharia Química -7,500 8,748 -0,857 0,391 1,000 

Ciências Ambientais-Química -4,545 9,119 -0,498 0,618 1,000 

Ciências Ambientais-Engenharia Química -5,909 9,803 -0,603 0,547 1,000 

Química-Engenharia Química 1,364 8,269 0,165 0,869 1,000 
      

B06 - Todas as espécies de seres vivos surgiram no mesmo período. 

Sample 1-Sample 2 
Estatística 

do teste 

Erro 

Padrão 

Estatística 

do teste 

Padrão 

Sig. Adj. Sig.a 

Ciências Biológicas-Ciências Ambientais 11,091 11,897 0,932 0,351 1,000 

Ciências Biológicas-Ciências – Licenciatura 17,118 11,050 1,549 0,121 1,000 

Ciências Biológicas-Farmárcia -18,173 10,478 -1,734 0,083 1,000 

Ciências Biológicas-Química -18,773 10,678 -1,758 0,079 1,000 

Ciências Biológicas-Engenharia Química -37,567 11,263 -3,335 0,001 0,013 

Ciências Ambientais-Ciências – Licenciatura 6,027 9,522 0,633 0,527 1,000 

Ciências Ambientais-Farmárcia -7,082 8,850 -0,800 0,424 1,000 

Ciências Ambientais-Química -7,682 9,087 -0,845 0,398 1,000 

Ciências Ambientais-Engenharia Química -26,476 9,768 -2,711 0,007 0,101 

Ciências - Licenciatura-Farmárcia -1,055 7,675 -0,138 0,891 1,000 

Ciências - Licenciatura-Química -1,655 7,946 -0,208 0,835 1,000 

Ciências - Licenciatura-Engenharia Química -20,449 8,717 -2,346 0,019 0,285 

Farmárcia-Química -0,600 7,128 -0,084 0,933 1,000 

Farmárcia-Engenharia Química 19,394 7,978 2,431 0,015 0,226 

Química-Engenharia Química 18,794 8,239 2,281 0,023 0,338 
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B11 - Os fósseis são evidências de seres vivos que viveram no passado. 

Sample 1-Sample 2 
Estatística 

do teste 

Erro 

Padrão 

Estatística 

do teste 

Padrão 

Sig. Adj. Sig.a 

Engenharia Química-Ciências Ambientais 5,267 3,869 1,361 0,173 1,000 

Engenharia Química-Ciências – Licenciatura 9,767 3,453 2,829 0,005 0,070 

Engenharia Química-Ciências Biológicas 9,767 4,461 2,189 0,029 0,429 

Engenharia Química-Farmárcia -9,767 3,160 -3,090 0,002 0,030 

Engenharia Química-Química -9,767 3,264 -2,993 0,003 0,041 

Ciências Ambientais-Ciências – Licenciatura 4,500 3,772 1,193 0,233 1,000 

Ciências Ambientais-Ciências Biológicas -4,500 4,713 -0,955 0,340 1,000 

Ciências Ambientais-Farmárcia -4,500 3,506 -1,284 0,199 1,000 

Ciências Ambientais-Química -4,500 3,599 -1,250 0,211 1,000 

Ciências - Licenciatura-Ciências Biológicas 0,000 4,377 0,000 1,000 1,000 

Ciências - Licenciatura-Farmárcia 0,000 3,040 0,000 1,000 1,000 

Ciências - Licenciatura-Química 0,000 3,147 0,000 1,000 1,000 

Ciências Biológicas-Farmárcia 0,000 4,150 0,000 1,000 1,000 

Ciências Biológicas-Química 0,000 4,230 0,000 1,000 1,000 

Farmárcia-Química 0,000 2,823 0,000 1,000 1,000 

 

B16 - A evolução biológica é um processo que não acontece atualmente, ocorreu apenas no 

passado. 

Sample 1-Sample 2 
Estatística 

do teste 

Erro 

Padrão 

Estatística 

do teste 

Padrão 

Sig. Adj. Sig.a 

Ciências Biológicas-Ciências Ambientais 4,455 11,409 0,390 0,696 1,000 

Ciências Biológicas-Ciências – Licenciatura 11,647 10,597 1,099 0,272 1,000 

Ciências Biológicas-Química -13,500 10,240 -1,318 0,187 1,000 

Ciências Biológicas-Farmárcia -22,269 10,048 -2,216 0,027 0,400 

Ciências Biológicas-Engenharia Química -29,667 10,801 -2,747 0,006 0,090 

Ciências Ambientais-Ciências – Licenciatura 7,193 9,131 0,788 0,431 1,000 

Ciências Ambientais-Química -9,045 8,714 -1,038 0,299 1,000 

Ciências Ambientais-Farmárcia -17,815 8,487 -2,099 0,036 0,537 

Ciências Ambientais-Engenharia Química -25,212 9,367 -2,692 0,007 0,107 

Ciências - Licenciatura-Química -1,853 7,620 -0,243 0,808 1,000 

Ciências - Licenciatura-Farmárcia -10,622 7,360 -1,443 0,149 1,000 

Ciências - Licenciatura-Engenharia Química -18,020 8,359 -2,156 0,031 0,467 

Química-Farmárcia 8,769 6,835 1,283 0,200 1,000 

Química-Engenharia Química 16,167 7,901 2,046 0,041 0,611 

Farmárcia-Engenharia Química 7,397 7,651 0,967 0,334 1,000 
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B17 - A evolução biológica é um processo que promove a melhora e aperfeiçoamento dos seres 

vivos. 

Sample 1-Sample 2 
Estatística 

do teste 

Erro 

Padrão 

Estatística 

do teste 

Padrão 

Sig. Adj. Sig.a 

Ciências Biológicas-Química -33,474 11,639 -2,876 0,004 0,060 

Ciências Biológicas-Ciências Ambientais 34,838 12,968 2,686 0,007 0,108 

Ciências Biológicas-Ciências – Licenciatura 39,723 12,045 3,298 0,001 0,015 

Ciências Biológicas-Farmárcia -41,679 11,421 -3,649 0,000 0,004 

Ciências Biológicas-Engenharia Química -42,829 12,277 -3,489 0,000 0,007 

Química-Ciências Ambientais 1,364 9,904 0,138 0,890 1,000 

Química-Ciências – Licenciatura 6,249 8,661 0,721 0,471 1,000 

Química-Farmárcia 8,205 7,770 1,056 0,291 1,000 

Química-Engenharia Química 9,355 8,981 1,042 0,298 1,000 

Ciências Ambientais-Ciências – Licenciatura 4,885 10,378 0,471 0,638 1,000 

Ciências Ambientais-Farmárcia -6,841 9,647 -0,709 0,478 1,000 

Ciências Ambientais-Engenharia Química -7,991 10,647 -0,751 0,453 1,000 

Ciências - Licenciatura-Farmárcia -1,956 8,366 -0,234 0,815 1,000 

Ciências - Licenciatura-Engenharia Química -3,106 9,501 -0,327 0,744 1,000 

Farmárcia-Engenharia Química 1,150 8,696 0,132 0,895 1,000 

 

B25 - Os organismos mudam com o objetivo de se adaptarem ao meio ambiente em que vivem. 

Sample 1-Sample 2 
Estatística 

do teste 

Erro 

Padrão 

Estatística 

do teste 

Padrão 

Sig. Adj. Sig.a 

Ciências Biológicas-Ciências Ambientais 11,831 12,349 0,958 0,338 1,000 

Ciências Biológicas-Química -14,536 11,083 -1,312 0,190 1,000 

Ciências Biológicas-Farmárcia -18,843 10,875 -1,733 0,083 1,000 

Ciências Biológicas-Engenharia Química -28,319 11,691 -2,422 0,015 0,231 

Ciências Biológicas-Ciências – Licenciatura 30,903 11,470 2,694 0,007 0,106 

Ciências Ambientais-Química -2,705 9,431 -0,287 0,774 1,000 

Ciências Ambientais-Farmárcia -7,012 9,186 -0,763 0,445 1,000 

Ciências Ambientais-Engenharia Química -16,488 10,138 -1,626 0,104 1,000 

Ciências Ambientais-Ciências – Licenciatura 19,072 9,883 1,930 0,054 0,804 

Química-Farmárcia 4,308 7,399 0,582 0,560 1,000 

Química-Engenharia Química 13,783 8,552 1,612 0,107 1,000 

Química-Ciências – Licenciatura 16,368 8,247 1,985 0,047 0,708 

Farmárcia-Engenharia Química 9,476 8,281 1,144 0,253 1,000 

Farmárcia-Ciências – Licenciatura 12,060 7,966 1,514 0,130 1,000 

Engenharia Química-Ciências – Licenciatura 2,584 9,047 0,286 0,775 1,000 
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B30 - A seleção natural atua para beneficiar as espécies. 

Sample 1-Sample 2 
Estatística 

do teste 

Erro 

Padrão 

Estatística 

do teste 

Padrão 

Sig. Adj. Sig.a 

Ciências Biológicas-Química -31,776 11,748 -2,705 0,007 0,103 

Ciências Biológicas-Ciências Ambientais 32,435 13,089 2,478 0,013 0,198 

Ciências Biológicas-Engenharia Química -33,405 12,392 -2,696 0,007 0,105 

Ciências Biológicas-Ciências – Licenciatura 36,601 12,158 3,010 0,003 0,039 

Ciências Biológicas-Farmárcia -46,495 11,528 -4,033 0,000 0,001 

Química-Ciências Ambientais 0,659 9,997 0,066 0,947 1,000 

Química-Engenharia Química 1,629 9,065 0,180 0,857 1,000 

Química-Ciências – Licenciatura 4,825 8,742 0,552 0,581 1,000 

Química-Farmárcia 14,719 7,842 1,877 0,061 0,908 

Ciências Ambientais-Engenharia Química -0,970 10,747 -0,090 0,928 1,000 

Ciências Ambientais-Ciências – Licenciatura 4,166 10,476 0,398 0,691 1,000 

Ciências Ambientais-Farmárcia -14,059 9,737 -1,444 0,149 1,000 

Engenharia Química-Ciências – Licenciatura 3,196 9,590 0,333 0,739 1,000 

Engenharia Química-Farmárcia -13,090 8,778 -1,491 0,136 1,000 

Ciências - Licenciatura-Farmárcia -9,894 8,444 -1,172 0,241 1,000 

 

B34 - A probabilidade de uma mutação ocorrer aumenta se ela for vantajosa. 

Sample 1-Sample 2 
Estatística 

do teste 

Erro 

Padrão 

Estatística 

do teste 

Padrão 

Sig. Adj. Sig.a 

Ciências Biológicas-Ciências Ambientais 16,455 12,181 1,351 0,177 1,000 

Ciências Biológicas-Farmárcia -27,058 10,728 -2,522 0,012 0,175 

Ciências Biológicas-Ciências – Licenciatura 32,529 11,315 2,875 0,004 0,061 

Ciências Biológicas-Engenharia Química -37,700 11,533 -3,269 0,001 0,016 

Ciências Biológicas-Química -38,136 10,933 -3,488 0,000 0,007 

Ciências Ambientais-Farmárcia -10,603 9,062 -1,170 0,242 1,000 

Ciências Ambientais-Ciências – Licenciatura 16,075 9,749 1,649 0,099 1,000 

Ciências Ambientais-Engenharia Química -21,245 10,001 -2,124 0,034 0,505 

Ciências Ambientais-Química -21,682 9,304 -2,330 0,020 0,297 

Farmárcia-Ciências – Licenciatura 5,472 7,858 0,696 0,486 1,000 

Farmárcia-Engenharia Química 10,642 8,169 1,303 0,193 1,000 

Farmárcia-Química -11,079 7,298 -1,518 0,129 1,000 

Ciências - Licenciatura-Engenharia Química -5,171 8,925 -0,579 0,562 1,000 

Ciências - Licenciatura-Química -5,607 8,136 -0,689 0,491 1,000 

Engenharia Química-Química -0,436 8,436 -0,052 0,959 1,000 
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B38 - Quanto mais semelhante à espécie humana, mais evoluído é o organismo. 

Sample 1-Sample 2 
Estatística 

do teste 

Erro 

Padrão 

Estatística 

do teste 

Padrão 

Sig. Adj. Sig.a 

Ciências Biológicas-Ciências Ambientais 16,545 12,330 1,342 0,180 1,000 

Ciências Biológicas-Farmárcia -17,635 10,859 -1,624 0,104 1,000 

Ciências Biológicas-Química -22,545 11,066 -2,037 0,042 0,624 

Ciências Biológicas-Ciências – Licenciatura 24,500 11,452 2,139 0,032 0,486 

Ciências Biológicas-Engenharia Química -36,933 11,673 -3,164 0,002 0,023 

Ciências Ambientais-Farmárcia -1,089 9,172 -0,119 0,905 1,000 

Ciências Ambientais-Química -6,000 9,417 -0,637 0,524 1,000 

Ciências Ambientais-Ciências – Licenciatura 7,955 9,868 0,806 0,420 1,000 

Ciências Ambientais-Engenharia Química -20,388 10,123 -2,014 0,044 0,660 

Farmárcia-Química -4,911 7,387 -0,665 0,506 1,000 

Farmárcia-Ciências – Licenciatura 6,865 7,954 0,863 0,388 1,000 

Farmárcia-Engenharia Química 19,299 8,268 2,334 0,020 0,294 

Química-Ciências – Licenciatura 1,955 8,235 0,237 0,812 1,000 

Química-Engenharia Química 14,388 8,539 1,685 0,092 1,000 

Ciências - Licenciatura-Engenharia Química -12,433 9,034 -1,376 0,169 1,000 

      

D05 - A evolução ocorre de forma direcional (direcionada à uma finalidade). 

Sample 1-Sample 2 
Estatística 

do teste 

Erro 

Padrão 

Estatística 

do teste 

Padrão 

Sig. Adj. Sig.a 

Ciências Biológicas-Ciências – Licenciatura 27,588 12,416 2,222 0,026 0,394 

Ciências Biológicas-Ciências Ambientais 33,591 13,367 2,513 0,012 0,180 

Ciências Biológicas-Engenharia Química -38,700 12,655 -3,058 0,002 0,033 

Ciências Biológicas-Química -41,250 11,997 -3,438 0,001 0,009 

Ciências Biológicas-Farmárcia -42,442 11,772 -3,605 0,000 0,005 

Ciências - Licenciatura-Ciências Ambientais -6,003 10,698 -0,561 0,575 1,000 

Ciências - Licenciatura-Engenharia Química -11,112 9,794 -1,135 0,257 1,000 

Ciências - Licenciatura-Química -13,662 8,927 -1,530 0,126 1,000 

Ciências - Licenciatura-Farmárcia -14,854 8,623 -1,723 0,085 1,000 

Ciências Ambientais-Engenharia Química -5,109 10,974 -0,466 0,642 1,000 

Ciências Ambientais-Química -7,659 10,209 -0,750 0,453 1,000 

Ciências Ambientais-Farmárcia -8,851 9,944 -0,890 0,373 1,000 

Engenharia Química-Química -2,550 9,257 -0,275 0,783 1,000 

Engenharia Química-Farmárcia -3,742 8,964 -0,417 0,676 1,000 

Química-Farmárcia 1,192 8,009 0,149 0,882 1,000 
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E26- Associar a diversidade dos seres vivos com evolução e genética. 

Sample 1-Sample 2 
Estatística 

do teste 

Erro 

Padrão 

Estatística 

do teste 

Padrão 

Sig. Adj. Sig.a 

Engenharia Química-Ciências - Licenciatura 3,829 9,480 0,404 0,686 1,000 

Engenharia Química-Química -9,459 8,961 -1,056 0,291 1,000 

Engenharia Química-Farmárcia -18,973 8,677 -2,187 0,029 0,432 

Engenharia Química-Ciências Ambientais 28,755 10,623 2,707 0,007 0,102 

Engenharia Química-Ciências Biológicas 38,514 12,249 3,144 0,002 0,025 

Ciências - Licenciatura-Química -5,630 8,642 -0,651 0,515 1,000 

Ciências - Licenciatura-Farmárcia -15,144 8,347 -1,814 0,070 1,000 

Ciências - Licenciatura-Ciências Ambientais -24,925 10,355 -2,407 0,016 0,241 

Ciências - Licenciatura-Ciências Biológicas -34,685 12,018 -2,886 0,004 0,059 

Química-Farmárcia 9,514 7,752 1,227 0,220 1,000 

Química-Ciências Ambientais 19,295 9,882 1,953 0,051 0,763 

Química-Ciências Biológicas 29,055 11,613 2,502 0,012 0,185 

Farmárcia-Ciências Ambientais 9,781 9,625 1,016 0,310 1,000 

Farmárcia-Ciências Biológicas 19,541 11,395 1,715 0,086 1,000 

Ciências Ambientais-Ciências Biológicas -9,760 12,939 -0,754 0,451 1,000 
      

E07 - Discutir como a teoria evolutiva, mal interpretada no passado, foi usada como justificativa 

a abusos dos direitos humanos (Darwinismo social, arianismo, racismo relacionado ao tráfico de 

escra... 

Sample 1-Sample 2 
Estatística 

do teste 

Erro 

Padrão 

Estatística 

do teste 

Padrão 

Sig. Adj. Sig.a 

Engenharia Química-Química -21,836 8,608 -2,537 0,011 0,168 

Engenharia Química-Ciências - Licenciatura 22,494 9,107 2,470 0,014 0,203 

Engenharia Química-Farmárcia -27,046 8,335 -3,245 0,001 0,018 

Engenharia Química-Ciências Ambientais 36,564 10,205 3,583 0,000 0,005 

Engenharia Química-Ciências Biológicas 36,629 11,768 3,113 0,002 0,028 

Química-Ciências – Licenciatura 0,658 8,302 0,079 0,937 1,000 

Química-Farmárcia 5,210 7,447 0,700 0,484 1,000 

Química-Ciências Ambientais 14,727 9,493 1,551 0,121 1,000 

Química-Ciências Biológicas 14,792 11,156 1,326 0,185 1,000 

Ciências - Licenciatura-Farmárcia -4,552 8,018 -0,568 0,570 1,000 

Ciências - Licenciatura-Ciências Ambientais -14,070 9,948 -1,414 0,157 1,000 

Ciências - Licenciatura-Ciências Biológicas -14,134 11,545 -1,224 0,221 1,000 

Farmárcia-Ciências Ambientais 9,517 9,247 1,029 0,303 1,000 

Farmárcia-Ciências Biológicas 9,582 10,947 0,875 0,381 1,000 

Ciências Ambientais-Ciências Biológicas -0,065 12,430 -0,005 0,996 1,000 
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APÊNDICE H - COMPARAÇÃO ENTRE RELIGIÃO (continua) 

 
Total 

Católica 

(n=23, 23,5%) 

Evangélica 

(n=13, 13,3%) 

Nenhuma 

(n=50, 51,0%) 

Outras  

(n=12, 12,2%) 

Kruskal-Wallis 

(gl=3) 

 
Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Sig. H 

B01 3,17 1,811 3,39 1,83 2,62 1,56 3,18 1,88 3,33 1,83 0,697 1,438 

B02 4,24 1,277 4,48 1,08 4,15 1,28 4,12 1,38 4,42 1,24 0,649 1,648 

B03 4,77 0,623 4,87 0,34 4,92 0,28 4,70 0,71 4,67 0,89 0,676 1,526 

B04 4,05 1,453 4,09 1,41 4,08 1,38 4,10 1,45 3,75 1,76 0,957 0,316 

B05 4,57 0,897 4,61 0,78 4,38 1,04 4,60 0,95 4,58 0,79 0,809 0,969 

B06 2,31 1,767 2,39 1,75 2,46 1,85 2,18 1,76 2,50 1,93 0,870 0,715 

B07 4,80 0,657 4,83 0,49 4,62 0,96 4,80 0,70 4,92 0,29 0,903 0,572 

B08 4,69 0,805 4,70 0,70 4,77 0,60 4,60 0,97 5,00 0,00 0,469 2,533 

B09 3,91 1,194 4,00 1,17 3,46 1,39 4,10 1,04 3,42 1,51 0,278 3,854 

B10 4,46 1,017 4,48 0,90 4,23 1,24 4,54 0,95 4,33 1,30 0,731 1,292 

B11 4,93 0,359 5,00 0,00 4,69 0,75 4,94 0,31 5,00 0,00 0,122 5,791 

B12 4,76 0,538 4,74 0,54 4,77 0,44 4,72 0,61 4,92 0,29 0,766 1,148 

B13 3,14 1,889 3,30 1,99 2,92 2,02 3,12 1,84 3,17 1,99 0,948 0,360 

B14 4,46 0,976 4,39 1,16 4,38 0,96 4,54 0,79 4,33 1,37 0,987 0,136 

B15 2,04 1,346 2,13 1,58 1,77 0,83 1,94 1,19 2,58 1,88 0,865 0,733 

B16 1,96 1,512 2,09 1,50 1,77 1,30 1,98 1,58 1,83 1,59 0,903 0,573 

B17 3,59 1,484 4,00 1,35 3,46 1,51 3,48 1,50 3,42 1,68 0,509 2,316 

B18 3,76 1,663 3,87 1,66 3,15 1,77 3,92 1,64 3,50 1,68 0,296 3,696 

B19 4,37 1,039 4,17 1,27 4,62 0,65 4,34 1,06 4,58 0,79 0,763 1,157 

B20 1,94 1,299 2,39 1,41 1,62 0,87 1,88 1,33 1,67 1,23 0,203 4,610 

B21 4,57 0,799 4,61 0,78 4,85 0,55 4,54 0,81 4,33 0,98 0,441 2,694 

B22 4,49 1,008 4,39 1,23 4,77 0,60 4,36 1,06 4,92 0,29 0,294 3,717 

B23 4,63 0,817 4,70 0,63 4,77 0,60 4,56 0,86 4,67 1,15 0,610 1,825 

B24 4,61 0,904 4,61 0,89 4,46 0,66 4,68 0,89 4,50 1,24 0,224 4,368 
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COMPARAÇÃO ENTRE RELIGIÃO (continuação/continua) 

 
Total 

Católica 

(n=23, 23,5%) 

Evangélica 

(n=13, 13,3%) 

Nenhuma 

(n=50, 51,0%) 

Outras  

(n=12, 12,2%) 

Kruskal-Wallis 

(gl=3) 

 
Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Sig. H 

B25 3,86 1,526 3,87 1,55 4,54 0,78 3,68 1,63 3,83 1,59 0,518 2,273 

B26 4,62 1,000 4,57 1,04 4,77 0,60 4,56 1,15 4,83 0,58 0,897 0,597 

B27 4,85 0,598 4,91 0,29 5,00 0,00 4,74 0,80 5,00 0,00 0,355 3,250 

B28 3,35 1,625 3,65 1,67 3,69 1,49 3,10 1,59 3,42 1,83 0,407 2,901 

B29 4,33 1,242 4,30 1,11 4,46 1,20 4,34 1,30 4,17 1,40 0,869 0,720 

B30 3,32 1,419 3,57 1,20 2,85 1,57 3,32 1,46 3,33 1,50 0,609 1,828 

B31 4,63 0,854 4,43 1,24 4,77 0,60 4,72 0,67 4,50 0,90 0,672 1,543 

B32 4,45 0,887 4,43 0,84 4,00 1,08 4,52 0,86 4,67 0,78 0,210 4,528 

B33 4,80 0,673 4,91 0,42 4,77 0,60 4,82 0,60 4,50 1,24 0,606 1,843 

B34 3,82 1,575 3,87 1,46 4,23 1,48 3,80 1,54 3,33 2,06 0,612 1,816 

B35 1,82 1,380 1,91 1,44 1,77 1,36 1,70 1,34 2,17 1,53 0,539 2,167 

B36 4,29 1,347 4,30 1,26 3,62 1,89 4,36 1,29 4,67 0,89 0,446 2,663 

B37 4,47 1,133 4,43 1,24 4,54 0,88 4,42 1,16 4,67 1,15 0,716 1,357 

B38 2,38 1,720 2,91 1,65 2,38 1,89 2,24 1,73 1,92 1,56 0,253 4,082 

B39 4,21 1,169 4,04 1,46 3,23 1,24 4,60 0,86 4,00 0,95 0,000 18,403 

B40 1,17 0,674 1,13 0,46 1,31 1,11 1,16 0,65 1,17 0,58 1,000 0,008 

C01 4,63 0,842 4,74 0,54 4,92 0,28 4,52 0,95 4,58 1,16 0,408 2,895 

C02 4,64 0,876 4,70 0,88 4,23 1,30 4,76 0,59 4,50 1,24 0,548 2,118 

C03 4,07 1,438 4,26 1,42 4,00 1,53 3,96 1,48 4,25 1,29 0,797 1,018 

C04 4,77 0,589 4,87 0,46 4,85 0,55 4,72 0,57 4,67 0,89 0,472 2,517 

C05 4,36 1,086 4,30 1,22 4,54 0,78 4,50 0,91 3,67 1,56 0,297 3,691 

C06 3,66 1,471 3,35 1,50 2,92 1,50 4,04 1,32 3,50 1,68 0,040 8,327 

C07 4,21 1,115 4,04 1,15 3,92 1,50 4,36 1,03 4,25 0,97 0,639 1,692 

C08 4,28 1,306 3,52 1,70 3,85 1,52 4,74 0,72 4,25 1,42 0,003 13,989 
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COMPARAÇÃO ENTRE RELIGIÃO (continuação/fim) 

 
Total 

Católica 

(n=23, 23,5%) 

Evangélica 

(n=13, 13,3%) 

Nenhuma 

(n=50, 51,0%) 

Outras  

(n=12, 12,2%) 

Kruskal-Wallis 

(gl=3) 

 
Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Sig. H 

D01 4,65 0,943 4,74 0,92 4,00 1,53 4,78 0,74 4,67 0,78 0,055 7,605 

D02 2,31 1,536 2,65 1,67 2,69 1,25 2,00 1,48 2,50 1,68 0,142 5,452 

D03 4,81 0,586 4,70 0,70 4,62 0,77 4,86 0,53 5,00 0,00 0,196 4,691 

D04 1,55 1,194 1,35 0,98 1,54 1,05 1,60 1,31 1,75 1,29 0,635 1,708 

D05 2,64 1,379 2,83 1,37 2,92 1,38 2,54 1,36 2,42 1,56 0,645 1,664 

E01 3,12 1,535 2,91 1,65 2,00 1,29 2,92 1,26 2,75 1,42 0,169 5,034 

E02 3,23 1,518 2,74 1,71 2,46 1,71 3,38 1,41 3,50 1,24 0,169 5,035 

E03 3,71 1,370 2,83 1,72 3,38 1,61 3,48 1,33 2,83 1,70 0,372 3,129 

E04 4,38 1,180 3,39 1,67 4,08 1,04 3,92 1,24 3,08 1,38 0,174 4,976 

E05 3,15 1,595 3,83 1,67 4,38 1,19 4,58 0,81 4,58 1,16 0,283 3,807 

E06 2,83 1,747 2,83 1,80 3,15 1,77 3,42 1,46 2,67 1,50 0,350 3,284 

E07 3,96 1,308 2,48 1,70 2,92 1,75 3,04 1,77 2,50 1,78 0,507 2,329 

E08 4,60 0,809 3,48 1,47 3,38 1,61 4,36 0,90 3,83 1,64 0,041 8,268 

 


