


2022 

JOSÉ ROMÁRIO FERREIRA TAVARES 

 

 

 

  

CONTEÚDOS ATITUDINAIS NO ENSINO DE BIOLOGIA: 
CONTRIBUIÇÕES DE UM ESTUDO DE PERCEPÇÃO COM 

ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

 

 

 

 

Dissertação apresentada, como exigência 
parcial para obtenção do título de Mestre 
em Ensino de Ciências e Matemática, ao 
Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu do Instituto de Ciências 
Ambientais, Químicas e Farmacêuticas da 
Universidade Federal de São Paulo – 
Campus Diadema.  

Orientadora: Profa. Dra. Ana Maria Santos 
Gouw 

Co-orientadora: Profa. Dra. Helga Gabriela 
Aleme 

 

 

 

 

 



Diadema 

2022 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

JOSÉ ROMARIO FERREIRA TAVARES 

 

COONTEÚDOS ATITUDINAIS NO ENSINO DE BIOLOGIA: CONTRIBUIÇÕES DE 

UM ESTUDO DE PERCEPÇÃO COM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Aprovada em: 15/08/2022 

 

ORIENTADORA 

Orientadora: Profa. Dra. Ana Maria Santos Gouw 
Instituição: Universidade Federal de São Paulo – Campus Diadema 
Assinatura:  

 

CO-ORIENTADORA 

Orientadora: Profa. Dra. Helga Gabriela Aleme 
Instituição: Universidade Federal de São Paulo – Campus Diadema 
Assinatura: 

 

BANCA EXAMINADORA (TITULARES) 

Membro Externo: Profa. Dra. Alice Alexandre Pagan 
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso - Campus Universitário 
Assinatura: 

 

Membro Externo: Prof. Dr. Luiz Caldeira Brant de Tolentino Neto 
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria 
Assinatura: 

 

Membro Interno: Prof. Dr. Renato Barboza 
Instituição: Universidade Federal de São Paulo – Campus Diadema 
Assinatura: 

 

BANCA EXAMINADORA (SUPLENTE) 

Membro Interno: Profa. Dra. Simone Alves de Assis Martorano 
Instituição: Universidade Federal de São Paulo – Campus Diadema 
Assinatura: 

 



  



AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus pais, Lia e Mauro, pelo amor e apoio incondicional. 

À Ana Gouw, orientadora deste trabalho, por sua paciência, compreensão e por 

acreditar em mim nos momentos que eu mais precisei. Obrigado! 

À André Gouw por seus conselhos e cordialidade. 

À minha irmã, Simone, minha amiga de todas as horas. 

À Rafaela Gutierrez por seu companheirismo, amor, dedicação e apoio 

incondicional. 

À Camila Contrucci pela amizade e parceria desde os tempos de graduação.  

À Paloma Marques por todo acolhimento, compreensão e amizade. 

Aos membros do grupo de pesquisa Perspectivas para o Ensino do Conhecimento 

Biológico, que conviveram comigo nesses últimos anos, agradeço pelas 

aprendizagens e troca de experiências. 

Aos meus professores por seus ensinamentos e paciência. 

Aos meus alunos por me ensinarem todos os dias a ser um professor melhor. 

Aos funcionários da Unifesp – Diadema pela presteza e acolhimento. 

Em especial, In memorian, ao seu Antônio, meu avô, por todo seu amor, obrigado 

por ter compartilhado comigo a sua felicidade. À Thamara Cristina, que embora não 

esteja mais conosco, continua aquecendo nossos corações com as lembranças do 

seu modo alegre de viver. 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os filósofos têm apenas interpretado o 

mundo de maneiras diferentes; a questão, 

porém, é transformá-lo. 

(Karl Marx) 



RESUMO 

 

TAVARES, J. Romário. Conteúdos atitudinais no ensino de biologia: 
contribuições de um estudo de percepção com estudantes universitários. 
2022. 163f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Instituto 
de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, Universidade Federal de São 
Paulo, Diadema, 2022. 
 
 

Os conteúdos de Biologia são plurais, assumindo várias formas. Apesar disso, ainda 
hoje existe um preferência de estudo sobre sua forma conceitual, condenando as 
demais ao esquecimento. Nesse sentido, torna-se crescente a necessidade de 
pesquisas que revelem um outro viés dos conhecimentos da Biologia. Trabalhos que 
evidenciem as possibilidades da biologia para a contemplação das necessidade 
sociais, biológicas e culturais da humanidade. Dessa forma, o presente estudo trata-
se de uma investigação sobre os conhecimentos de Biologia e a promoção de 
atitudes mediante seu aprendizado. Para o alcance deste objetivo, pretende-se 
conhecer as percepções de ingressantes universitários sobre os conhecimentos 
aprendidos nas aulas de Biologia do ensino médio e as possíveis atitudes 
desenvolvidas por meio destes saberes. A escolha deste público se justifica pela 
maior probabilidade de encontrar jovens que finalizaram recentemente o ensino 
médio e, dessa forma, dado o pouco tempo de conclusão desta etapa escolar, 
espera-se que as memórias sobre os conhecimentos de Biologia destes estudantes, 
continuem resistentes ao esquecimento. A pesquisa foi realizada de forma remota, 
via Microsoft Forms e contou com 98 respondentes, todos alunos de uma 
universidade pública localizada na região da grande São Paulo. Os ingressantes 
responderam um questionário composto por 84 itens organizados em três blocos 
referentes a opinião sobre a disciplina biologia, os conhecimentos de biologia, e as 
atitudes promovidas pelo ensino de biologia. Os resultados indicam que os 
estudantes tem uma visão positiva sobre a biologia, considerando-a fundamental 
para a compreensão de diversos aspectos da vida e útil para o cotidiano. Com 
relação aos conteúdos da disciplina, os jovens demonstraram elevado grau de 
conhecimento em questões sobre saúde, meio ambiente e sexualidade. Os 
universitários apontaram que os conhecimentos das aulas de biologia aumentaram 
sua confiança na ciência e contribuíram para a promoção de atitudes relacionadas 
aos cuidados com a saúde, preservação ambiental, respeito e tolerância as demais 
sexualidades, e ainda, tornou-os menos susceptíveis à crença em pseudociências e 
notícias falsas. Estas contribuições revelam um grande potencial da Biologia para o 
enfretamento de pautas socialmente em evidencia que exigem um posicionamento 
cientifico por parte dos cidadãos. 
 

Palavras-Chave: atitudes; conhecimentos; percepção; biologia; ,mudanças. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

TAVARES, J. Romario. Attitudinal content in biology teaching: contributions 
from a perception study with university students. 163f. Dissertação (Mestrado 
em Ensino de Ciências e Matemática) – Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e 
Farmacêuticas, Universidade Federal de São Paulo, Diadema, 2022. 
 
Biology contents are plural, taking different forms. Despite this, even today there is a 
preference for studying its conceptual form, condemning the others to oblivion. In this 
sense, there is a growing need for research that reveals another bias in Biology 
knowledge. Works that highlight the possibilities of biology for the contemplation of 
the social, biological and cultural needs of humanity. Thus, the present study is an 
investigation into the knowledge of Biology and the promotion of attitudes through its 
learning. In order to reach this objective, we intend to know the perceptions of 
university students about the knowledge learned in high school Biology classes and 
the possible attitudes developed through this knowledge. The choice of this audience 
is justified by the greater probability of finding young people who have recently 
completed high school and, thus, given the short time it takes to complete this school 
stage, it is expected that the memories of these students' knowledge of Biology will 
remain resistant to oblivion. . About the methodology, the research was carried out 
remotely, via Microsoft Forms and had 98 respondents, the university students 
participating in this study are part of a public university located in the greater São 
Paulo region. The freshmen answered a questionnaire composed of 84 statements 
along three blocks referring to the opinion about the biology discipline, the knowledge 
of biology, and the attitudes promoted by the teaching of biology. The results indicate 
that students have a positive view of biology, considering it fundamental for 
understanding different aspects of life and useful for everyday life. With regard to 
Biology content, the young people demonstrated a high degree of knowledge on 
questions about health, environment and sexuality. The university students pointed 
out that the knowledge of biology classes increased their confidence in science and 
contributed to the promotion of attitudes related to health care, environmental 
preservation, respect and tolerance for other sexualities, still making them less 
susceptible to belief in pseudo sciences and fake news. These contributions reveal a 
great potential of Biology to face socially evident agendas that require a scientific 
position on the part of citizens. 
 
Keywords: attitudes; knowledge; perception; biology; change. 
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I - APRESENTAÇÃO 

 

O emprego de pesquisas centradas na percepção para explicar os mais 

variados fenômenos comportamentais e atitudinais dos indivíduos junto as 

problemáticas sociais do século XXI, em áreas relacionadas ao ensino e educação, 

têm contribuído a décadas para o aumento da nossa compreensão acerca destes 

assuntos. É notório que existe uma crescente preocupação com os rumos que nós, 

seres humanos, estamos dando ao nosso planeta e à nossa espécie. Notícias sobre 

extinções em massa, aceleração do processo de aquecimento global, consumo e 

extração exacerbada dos recursos naturais, preconceitos com cor, gênero e 

sexualidades, que desencadeiam atitudes violentas, são rotinas nos televisores e 

sites informativos. 

Como estudante e professor de ciências e biologia, observo um movimento de 

inserção destes temas na sala de aula, e percebo a importância da disseminação de 

debates em torno deles para a promoção de atitudes que enfrentem tais questões. 

Nesse sentido, com esta pesquisa, pretendo apresentar o potencial da disciplina 

escolar biologia para as mudanças individuais necessárias para o alcance de 

transformações sociais, postas como desafio para nossa geração. 

Partindo do ideal freiriano de que educação não muda o mundo, a educação 

muda as pessoas e pessoas transformam o mundo (FREIRE, 1980), este trabalho 

almeja investigar as percepções de jovens estudantes sobre as atitudes 

desenvolvidas mediante os conhecimentos da disciplina escolar Biologia. Dessa 

forma, acredita-se que conhecer as atitudes provenientes dos conhecimentos 

abordados nas aulas de Biologia pode contribuir para a reflexão de uma disciplina 

mais acolhedora e contextualizada, preocupada com o desenvolvimento efetivo de 

atitudes em prol de uma sociedade ética, justa e democrática. 
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INTRODUÇÃO 

A transmissão e construção dos conhecimentos científicos são fundamentais 

para compreendermos e conhecermos o funcionamento e a origem da vida no nosso 

planeta. No entanto, reduzir a produção cientifica de séculos à mera transmissão de 

conteúdo é por si só limitar o poder da ciências e toda sua gama de saberes. A 

ciência também se constrói pela pratica e no desenvolver de atitudes e valores 

(POZO; CRESPO, 2009). Logo, nas palavras de Cesar Coll, a escola, um dos 

principais espaços de difusão de conhecimento, tem o compromisso cientifico de: 

 

transmitir o conhecimento socialmente produzido e que, atualmente, melhor 
responde à nossa necessidade de explicar leis da natureza ou da vida 
social, bem como, por extensão, resolver, pela tecnologia, questões de 
sobrevivência (biológica, cultural, social) (COLL, 1996, p.13). 
 

No entanto, quando não trabalhados de forma correta, esses conhecimentos 

podem se tornar uma arma discriminatória poderosa e até mortal. Quando as 

lacunas da falta de conhecimento sobre a ciência não são ocupadas pela própria 

ciência, pessoas podem ser manipuladas e facilmente enganadas por discursos 

pseudo científicos, que disseminam mentiras, ódio e preconceito. 

Isso pode ser comprovado ao olharmos a história da humanidade. Os usos 

incorretos dos conhecimentos de biologia para a banalização e normalização da 

morte e da dominação de um homem sobre o outro é fato corriqueiro desta área do 

conhecimento (GOULD, 2014). Afinal, ninguém nasce homofóbico, racista, nazista 

ou escravagista. Se antes a religião era a principal justificativa para a “normal” 

desigualdade entre os seres humanos, a ciência, em especial a biologia e o 

determinismo biológico, ocupou seu lugar a partir do século XIX (GOULD, 2014; 

HOBSBAWM, 2008). 

Antes de Darwin, a poligenia americana e a craniometria eram o método 

“científico” usado para justificar a inferiorização de negros e índios, considerados 

não humanos por possuírem características “selvagens” (GOULD, 2014). Após 

Darwin, teorias conhecidas como o darwinismo social ceifaram milhares de vidas nas 

periferias do capitalismo (HOBSBAWM, 2008) e foram usadas como a ciência que 

explicava os motivos das desigualdades no mundo. Numa apropriação da teoria da 

evolução de Darwin, era explicado que os mais pobres e miseráveis seriam os 

menos aptos a sobreviver, e os mais ricos, os mais aptos. Nesse sentido, havia uma 

justificativa cientifica para as invasões neocoloniais em países da África e da 
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América do Sul, que culminaram naquilo que hoje conhecemos como a primeira 

guerra mundial (HOBSBAWM, 1995). Já na segunda guerra, com os conhecimentos 

da genética aflorando, uma outra teoria começou a ganhar terreno: a eugenia. A 

busca pela “raça pura” aniquilou mais alguns milhões de vida, principalmente, pelo 

exército nazista.  

Estes poucos exemplos revelam os impactos sociais que a manipulação dos 

conhecimentos da biologia para fins vis pode ocasionar em uma sociedade sem 

formação cientifica adequada. Ao mesmo tempo, também mostra a contribuição que 

esta disciplina escolar pode ter no combate às mais diversas formas de preconceito 

(SELLES e FERREIRA, 2005) e necrofilosofias. Desta forma, saber ciência e saber 

biologia é uma forma de nos libertarmos dos grilhões da ignorância, de evoluirmos 

enquanto sociedade e modificarmos atitudes herdadas da história (POZO e 

CRESPO, 2009). Para tanto, um dos caminhos para que o ensino de biologia 

promova a cidadania se dá por meio da maior difusão dos conteúdos de cunho 

biológico social e da discussão de suas implicações para a formação estudantes 

com atitudes éticas e responsáveis. 

Estes apontamentos podem ser importantes para que novas pesquisas, 

planos de aulas e práticas sejam planejadas não apenas no plano conteudista-

experimental, mas também no atitudinal. Ou seja, pretendemos trazer à superfície as 

atitudes que os conteúdos de biologia promovem nos estudantes. 

 

Os objetivos 

Esta pesquisa pretende investigar a percepção de jovens sobre as atitudes 

relacionadas ao conhecimento de Biologia abordado durante o ensino médio. Para 

atingir este fim, foi construído um questionário capaz de responder às seguintes 

questões: 

• Quais conhecimentos das aulas de Biologia mais contribuem para a 

desenvolvimento de atitudes dos jovens participantes da pesquisa? 

• As aulas de biologia do ensino médio podem desenvolver nos estudantes 

atitudes para o enfrentamento dos desafios sociais e ambientais da sociedade 

contemporânea?  

• Em quais temas as aulas de Biologia mais contribuem para a mudança e/ou 

adoção de atitudes dos jovens participantes da pesquisa? 
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• Existe correlação entre os conhecimentos das aulas de biologia do ensino 

médio e o desenvolvimento de atitudes? 

 Estas questões irão subsidiar as discussões sobre a importância da 

aprendizagem de Biologia como referência para a formação de atitudes, visando o 

bem comum dos indivíduos e do planeta.  
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Organização da Dissertação 

 

Para proporcionar um melhor entendimento acerca desta pesquisa e seus 

objetivos, esta dissertação foi organizada em cinco capítulos, ademais da 

apresentação e introdução, que tiveram por proposito contextualizar e justificar o 

estudo, conforme seus objetivos e questões norteadoras. 

 

 Capitulo 1 – seção teórica que trata sobre o que são atitudes, suas 

aplicações no ensino de ciências e as dimensões dos conteúdos disciplinares 

escolar. 

 

Capitulo 2 – seção de fundamentação teórica, desenvolvida para apresentar 

e discutir a literatura cientifica sobre Biologia, sua importância, os desafios atuais 

enfrentados por ela enquanto disciplina escolar e, por fim, a relevância dos estudos 

de percepção da ciência. 

 

Capitulo 3 – seção que descreve um desenho geral da metodologia 

empregada na composição do estudo, a construção do instrumento de pesquisa, a 

realização da coleta de dados, e, por fim, os métodos para a análise dos resultados. 

 

Capitulo 4 – trata dos principais resultados obtidos ao longo da investigação 

proposta neste estudo, discussão e correlações acerca deste resultados. 

 

Capitulo 5 –  capitulo de considerações finais sobre os resultados da 

pesquisa e suas implicações para o ensino de biologia.  
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CAPITULO 1 – ATITUDES E DIMENSÕES DOS CONTEUDOS DISCIPLINARES 

Neste capitulo descreveremos, inicialmente, o que são atitudes e suas 

dimensões nos conteúdos escolares abordados pela disciplina de Biologia ao longo 

da escolaridade básica. 

 

1.1 Atitudes 

Para Antonioli (2012), definir o termo atitude se justifica sempre que estudos 

objetivam investigar as inclinações dos indivíduos para determinadas ações e 

comportamentos. E dessa forma, compreender as relações existentes entre o 

sujeito, atitude e o assunto que se deseja pesquisar. Etimologicamente o termo 

atitude se originou no século XVI a partir do latim galês attitudine e do latim medieval 

actitudo (que significa tomar posição, ação) diretamente relacionado com o termo 

actus (que significa gesto, ação).  

Os estudos sobre atitudes, desde então, têm alcançado cada vez mais 

adeptos, sendo, segundo Passos (2018. p. 57), “incorporado em diversas áreas das 

ciências sociais” como, por exemplo, “pedagogia, psicologia da personalidade, 

psicologia da aprendizagem, sociologia, etc.” Segundo Hogg e Vaughan (2011, p. 

105) “o conceito de atitude é, provavelmente, o mais distinto e indispensável da 

psicologia social”.  

Gregório (2002, p. 1) aponta que o conceito atitude é a “junção entre a opinião 

(comportamento mental e verbal) e a conduta (comportamento ativo) e indica o que 

interiormente estamos dispostos a fazer”. Tornando-se, portanto, para o autor “uma 

disposição ou ainda uma preparação para agir de uma maneira de preferência a 

outra” (GREGÓRIO, 2002, p. 1). Assim, pode-se afirmar também que atitude é uma 

“predisposição a reagir a um estímulo de maneira positiva ou negativa” 

(GREGÓRIO, 2002, p. 1). Do mesmo modo, Abreu et al. (2006, p. 692) afirmam que 

o termo é “uma predisposição geral para a ação, como uma tendência para 

responder, de uma forma positiva ou negativa, a um objeto, pessoa ou situação”.  

Neste contexto, a influência do ambiente é significante. Para Pickens (2005, p. 

44) a formação de atitudes está ligada a “uma combinação complexa de coisas que 

tendemos chamar de personalidade, crenças, valores, comportamentos e 

motivações”. Lima (2006) complementa que as atitudes são consequência da 

diversidade das interações sociais, pois, as diferentes formas de informações e 
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saberes possibilita ao ser humano assimilar, refletir e tomar posições frente ao seus 

comuns em determinado momento.   

Desta forma, Sarabia (1998, p. 124) constata que as atitudes possuem três 

componentes principais: componente cognitivo (conhecimentos e crenças), 

componente afetivo (sentimentos e preferências) e componente de conduta (ações 

manifestadas e declarações de intenções) e amplia do termo, usando três definições 

com diferentes focos. Desta forma, atitudes, para o autor, podem ser definidas como: 

1.uma organização duradoura de processos motivacionais, emocionais, 
perceptivos e cognitivos em relação a algum aspecto do mundo do 
indivíduo;  

2.uma tendência ou predisposição do indivíduo para avaliar um objeto ou o 
símbolo desse objeto;  

3.uma predisposição relativamente estável da conduta em relação a um 
objeto ou setor da realidade. (SARABIA, 2000, p. 122) 

 

O ser humano enquanto ser social e biológico tem uma serie de necessidade 

biológicas e sociais, as atitudes, neste contexto, ajudam as pessoas a satisfazerem 

estas exigências (SARABIA, 1998). E assim, as atitudes podem assumir diferentes 

funções sociais, tais como: 

 

I. Função defensiva: atuando como mecanismos de defesa frente às 
situações cotidianas como, por exemplo, a racionalização e a projeção; 

II. Função adaptativa: colaboram para alcance de objetivos desejáveis e a 
evitar indesejáveis;  

III. Função expressiva dos valores: auxilia para expressar por meio de 
atitudes a visão sobre o mundo e sobre si para o meio social; 

IV. Função cognitiva: constituídas pela ordenação e esclarecimento sobre o 
contexto vivido dando estabilidade ao mundo em que vivemos. (SARABIA, 
1998, p 125) 

 

Pesquisas como as de Sheth, Mittal e Newman (2001) e Lima (2002) 

mencionam mais um componente para a lista: o conativo. Este componente exerce 

funções relacionadas aos comportamentos, condutas e ações. Desta forma, junto ao 

componente conativo temos um tripé funcional das atitudes: cognição, afeto e 

conação. Para Teixeira (2014, p.45) as diferentes formas que estes três 

componentes sequenciam-se levam a constituição de uma hierarquia, que pode ser 

visto na Figura 1 abaixo: 
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Figura 1 - Sequencias funcionais dos componentes atitudinais 

 
Fonte: (TEIXEIRA, 2014, p.45) 

Sheth, Mittal e Newman (2001) indicam que no momento em que a cognição 

ocorre inicialmente, seguida por afeto e conação, se forma uma hierarquia de 

aprendizado, no qual as crenças e os valores ligados ao objeto se sobressaem em 

relação aos sentimentos. Assim, para Steil et al., (2005, p. 254) “as atitudes são 

influenciadas simultaneamente pela cognição e pelo afeto”. Os autores apontam 

ainda que o nível de influência destes dois itens pode ser diferente entre os sujeitos 

na determinação das atitudes referentes a objetos distintos, “porém, quando a 

cognição e os sentimentos com relação a um objeto possuem valências opostas, a 

influência dos sentimentos tende a predominar” (STEIL ET AL., 2005, p. 254). 

Logo, para Teixeira (2014), a hierarquia emocional diminui o lado racional, 

afinal, os sujeitos quando controlados pela emoção, primeiro agem e depois 

pensam, configurando, dessa forma, o agir por impulso. E por fim, temos a 

hierarquia de baixo envolvimento sequenciada pela conação, afeto e cognição, 

ligadas, principalmente, a um raro interesse na interação atitude-objeto. 

Nesse sentido, a hierarquia do aprendizado presume um grande envolvimento 

na relação entre sujeito e objeto ao fomentar uma busca cada vez maior de 

informações e alternativas para posteriormente agir. Assim, para Sarabia (2000, p. 

122) “a formação e mudança de atitudes opera sempre em relação aos três 

componentes” que, conforme visto, além de se controlarem mutuamente, atuam de 

forma correlacionada e dependem um do outro, e “em certos casos, pode 

apresentar-se com maior intensidade um ou outro desses componentes, mas 

sempre estarão presentes os fatores afetivo, cognitivo e comportamental em todo o 

processo de formação e expressão de atitudes” (SARABIA, 2000, p. 124). 
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Atualmente as derivações sobre o termo “se relacionam à ideia de disposição, 

ação, gesto, conduta, postura, comportamento” (PASSOS, 2018. p. 57) perante 

determinada situação ou evento, na qual, para Allport’s (1935) em uma das primeiras 

definições da psicologia social (HOGG; VAUGHAN, 2011), “exerce uma influência 

dinâmica ou diretiva sobre a resposta do indivíduo para objetos e situações 

relacionados” (ALLPORT’S ,1935, p. 810),.  

Fazendo referência as aulas de ciência, Pozo e Crespo (2009) listam três 

tipos de atitudes que podem ser desenvolvidas ao longo da etapa escolar entre os 

estudantes: atitudes com respeito a ciência; atitudes com respeito a aprendizagem 

da ciência; e atitudes com respeito as implicações sociais da ciência. 

As atitudes com respeito à ciência são aquelas vagamente relacionadas com o 

desenvolvimento das atitudes cientificas vistos nos currículos de ciência tradicionais. 

Nesse sentido, o intuito seria a promoção nos estudantes hábitos e maneiras de 

aproxima-lo dos problemas ligados a natureza da ciência enquanto construção social 

do conhecimento (POZO; CRESPO, 2009). Para os autores  

Deveriam ser promovidos o rigor, a atitude crítica e reflexiva, fugindo tanto 
do empirismo ingênuo quanto da especulação pura, fomentando uma 
concepção relativista e histórica do conhecimento cientifico em vez de uma 
visão positivista e estática, concebendo, em resumo, a ciência mais como 
uma forma de fazer perguntas do que como uma resposta já dada (POZO; 
CRESPO, 2009, p. 37) 

 

Para este componente atitudinal espera-se que os alunos desenvolvam 

atitudes especificas vinculadas ao conteúdo como, por exemplo, críticas frente aos 

problemas apresentados pelo desenvolvimento da ciência. Para Bozza (2016, p. 31) 

Os avanços científicos vêm em um ritmo acelerado e muitas das vezes sua 
apresentação na mídia tem sido aceita sem ressalvas pela população leiga. 
É importante que o ensino de Ciências estimule nos alunos a percepção de 
que nem sempre um avanço científico traz consigo apenas benefícios; 
questionamentos precisam ser levantados para avaliar até que ponto os 
resultados das pesquisas científicas trazem vantagens à população.  

O Quadro 1 traz os três tipos de atitudes, elencados por Pozo e Crespo 

(2009), que devem ser promovidas ao longo dos anos escolares nas disciplinas 

cientificas. 

 

Quadro 1 – Três tipos de atitudes que devem ser promovidas entre os alunos com o ensino de                         
ciências 

Atitudes com respeito a ciência 
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Interesse por aprendê-la Motivação intrínseca 

  Motivação extrínseca 

    

Atitudes específicas (conteúdos) Gosto pelo rigor e precisão no trabalho 

  Respeito pelo meio ambiente 

  Sensibilidade pela ordem e limpeza do material de trabalho 

  
Atitude crítica frente aos problemas apresentados pelo 
desenvolvimento da ciência 

    

Atitudes com respeito à aprendizagem da ciência 

    

Relacionadas com o aprendizado Enfoque superficial ( repetitivo) 

  Enfoque profundo 

Relacionadas com o autoconceito Conduta 

  Intelectual 

  Social 

Relacionadas com os colegas Cooperativa em oposição à competitiva 

  Solidariedade em oposição ao individualismo 

Relacionadas com o professor Modelo de atitudes 

    

Atitudes com respeito às implicações sociais da ciência 

    

Na sala de aula e fora dela Valorização crítica dos usos e abusos da ciência 

  Desenvolvimento de hábitos de conduto e consumo 

  
Reconhecimento da relação entre o desenvolvimento da 
ciência e a mudança social 

  
Reconhecimento e aceitação de diferentes pautas de 
conduta nos seres humanos 

Fonte: Pozo e Crespo (2009, p. 38) 

 

As atitudes com respeito à aprendizagem da ciência apesar de estarem 

relacionadas as atitudes com respeito a ciência, constitui um objetivo diferente. 

Trata-se não apenas de que o estudante compreenda a ciência como um processo 

construtivo, “mas de que realmente tente aprendê-la de um modo construtivo 

adotando um enfoque profundo em vez de superficial, aprendendo na busca do 

significado e do sentido, e não só repetindo” (POZO; CRESPO, 2009. p. 38). 

 Nesse sentido, espera-se que o aluno se interesse pela ciência e a que 

valorize como algo que exige-se esforço para o seu entendimento e que, dessa 

forma, acredite que é possível aprende-la, vendo na ciência uma opção possível em 

seu futuro acadêmico e pessoal, dispensando a ideia de aprender ciência só para 

aprovação na disciplina. 
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A presença desta atitude presume que o aluno atuará de forma cooperativa 

em oposição à competitiva, promovendo, assim, solidariedade em oposição ao 

individualismo, ou seja, a prática cientifica não deve ser tratada como uma 

competição guiada pelo lucro, no qual os vencedores conseguirão maiores somas de 

dinheiro conforme suas descobertas, mas deve ser feita de forma solidária, na qual 

os estudantes percebem que existem “conhecimentos os quais muitas vezes não 

fazem sentido quando individualizados, mas que juntos podem resultar importantes 

explorações” (BOZZA, 2016, p. 31)  

As atitudes com respeito às implicações sociais da ciência são aquelas 

habitualmente relacionadas pelas interações entre ciência, tecnologia e sociedade. 

Exige-se do estudante que ele adote posições quanto aos usos sociais da ciência  

valorizando problemas como a relação entre a ciência e mudança social, 
com suas implicações não apenas ideológicas, mas também em hábitos de 
conduta e/ou consumo (uso de energias alternativas, reciclagem de 
resíduos, hábitos de alimentação equilibrados, drogas, etc.). (POZO; 
CRESPO, 2009, p. 39) 

Espera-se que por meio desta atitude haja por parte dos alunos um 

reconhecimento da relação entre o desenvolvimento da ciência e a mudança social. 

Para Bozza (2016, p. 31) 

 

As revelações científicas podem influenciar drasticamente para que as 
pessoas melhorem suas vidas, mas também podem trazer muitos 
problemas sociais. De certa forma, é uma boa maneira de justificar aos 
alunos que aprender sobre Ciências vai muito além de memorizar certos 
conceitos e conteúdos para responder uma prova. Compreender as 
implicações incorporadas nesses conteúdos explica muitos acontecimentos 
que podem influenciar nas mudanças sociais, e é preciso estar atento a 
eles. 

Vygotsky (2010, p. 687) aponta que as vivências corroboram para que 

possamos sublinhar quais aspectos singulares irão conduzir nossas atitudes frente a 

dada situação. Dessa forma, um evento ou experiência ocorrida em qualquer meio 

partilhado pelo indivíduo o influência de diferentes formas e os significados 

atribuídos a estas situações dependerão, principalmente, dos seus saberes 

assimilados (VYGOTSKY,2010), daí a necessidade do aprendizado, dos dispositivos 

educacionais e das mediações se imporem como uma premissa fundamental para a 

formação dos sujeitos, de suas atitudes e práticas frente ao uso dos seus 

conhecimentos para a percepção e transformação da sua realidade. 
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1.2 Atitudes e as dimensões dos conteúdos disciplinares-escolares 

Para Coll e Valls (2000) os conteúdos são uma seleção de conhecimentos, 

saberes culturais, instruções, erudições, conceitos, explicações, entendimentos, 

habilidades, crenças, sentimentos, gnoses, atitudes, experiências, manuais de 

conduta e etc., do qual a apropriação é tida como fundamental para a criação de 

oportunidades para o amadurecimento, desenvolvimento e inserção social dos 

estudantes. No entanto, conforme Libâneo (1994) salienta, nem todo conhecimento 

e saber cultural está apto de se transformar em conteúdo escolar, o que dificulta e 

exige uma seleção curricular rigorosa (COLL et al., 2000). 

Dessa forma, os “conteúdos formam a base objetiva da instrução-

conhecimento sistematizada e são viabilizados pelos métodos de transmissão e 

assimilação” (DARIDO, 2012, p. 51). Assim, Libaneo (1994) da mesma forma que 

Zaballa (1998) considera que os conteúdos de ensino constituem-se de 

agrupamentos de conhecimentos, costumes, habilidades, normas e atitudes de 

desempenho social, sistematizados de forma pedagógica e didática para a 

assimilação e aplicação dos estudantes em suas práticas cotidianas. 

No decorrer da história da educação, foi visto que conteúdos relacionados a 

definições, conceitos, leis e fatos tiveram e ainda têm uma predileção na elaboração 

e empreendimento das propostas curriculares (ZABALA, 1998). Para Darido (2012, 

p. 52) 

[...] o termo conteúdo foi, e ainda é utilizado para expressar o que se deve 
aprender, em uma relação quase que exclusiva aos conhecimentos das 
disciplinas referentes a nomes, conceitos e princípios. É comum 
observamos os alunos afirmando que tal disciplina tem muito conteúdo, 
sinalizando o excesso de informações conceituais. 

 

Logo, para mudança de estigma do conceito de conteúdo são iniciados 

tentativas de mudança para ampliar e definir conteúdo como todo o conjunto daquilo 

que é necessário aprender mas que está além das capacidades cognitivas 

memorísticas abrangendo as demais capacidades dos alunos. 

Desta forma, no Brasil, a partir da década de 1990, o MEC iniciou um 

processo para elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

Formulado com o intuito de orientar educadores de todo o país a partir da 

normatização de aspectos de cada disciplina. Nesse sentido, os PCNs visavam 

nortear todo o corpo escolar (professores, coordenadores, diretores e etc.) para a as 

adaptações necessárias dos diferentes conteúdos propostos nas disciplinas 
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escolares, conforme as peculiaridades das regiões onde as escolas estão 

localizadas. Conforme pode ser visto nos temas transversais do PCNs 

O grande desafio da escola é investir na superação da discriminação e dar a 
conhecer a riqueza representada pela diversidade etnocultural que compõe 
o patrimônio sociocultural brasileiro, valorizando a trajetória particular dos 
grupos que compõem a sociedade. Nesse sentido, a escola deve ser local 
de diálogo, de aprender a conviver, 86 vivenciando a própria cultura e 
respeitando as diferentes formas de expressão cultural (BRASIL 1998, p. 
27).  

Um dos grandes nomes consultados para esta reforma foi César Coll 

(professor de Psicologia Evolutiva na Faculdade de Psicologia da Universidade de 

Barcelona e coordenador da reforma educacional espanhola). Inspirado, 

principalmente, nas reformas educacionais espanholas na qual colaborou, Coll 

(1998) sugere a implementação de três dimensões curriculares: conceitual, 

procedimental e atitudinal.  

A dimensão conceitual apresenta-se na forma de conteúdo de natureza 

teórica e explicativa, ligada principalmente ao ensino de conceitos, descrição de 

eventos, dados e fatos que os alunos devem aprender (POZO, 2000), por serem 

considerados socialmente importantes para o seu desenvolvimento cidadão. 

Tradicionalmente, a dimensão conceitual é, dentre as três dimensões propostas por 

Coll et al. (2000), a mais valorizada e consequentemente, mais trabalhada e mais 

presente nas salas de aula na maioria das disciplinas (SAVIANI, 2007). Essa 

máxima é aplicada também na disciplina escolar de Biologia, que aborda ao longo 

do ensino médio mais de 3000 conceitos (CARVALHO, 2016).  

A dimensão procedimental tem uma natureza mais ligada a prática, ou seja, 

determinados modos e ações concretas de se agir a partir de um agrupamento de 

habilidades, técnicas ou métodos que os estudantes devem ser capazes de 

reproduzir com a ajuda de um profissional ou de forma autônoma (COLL et al., 

2000). Para Zabala (1999, p.10) 

 

[...] ao falar de conteúdos procedimentais aludimos a um conjunto de ‘saber 
fazer’ – técnicas, habilidades, destrezas, estratégias – que apresentam 
características comuns, mas também traços diferenciais. Algo semelhante a 
um conjunto formado por distintos subconjuntos, com limites que não se 
encontram perfeitamente delimitados e que, de qualquer forma, são 
permeáveis.  
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Zabala (1998) afasta da ideia do procedimental como algo estático, mecânico 

como se fosse um manual escrito em pedra, com isso nos afastamos de 

interpretações que nos levam a enxergar as práticas procedimentais educacionais 

como meros “tutoriais impermeáveis do saber” voltadas quase que unicamente para 

o adestramento manualístico dos alunos. 

A dimensão atitudinal - o foco desta pesquisa - se refere por sua vez à três 

componentes, que segundo Sarabia (2000) são: cognitivo, afetivo e comportamental. 

Ela manifesta-se na maneira como os alunos devem se comportar perante 

determinadas situações, excepcionais ou cotidianas. Nas palavras de Coll (1996, p. 

13) “atitudes devem promover aspectos que nos completam como seres humanos, 

que dão uma dimensão maior, que dão razão e sentido para o conhecimento 

científico”.  

Zabala (2010) argumenta que esta dimensão do conteúdo ocorre de forma 

paulatina ao longo dos anos vividos na escola por meio das experiências adquiridas 

pelos alunos com as vivências entre os diferentes. Pozo e Crespo (2009) ressaltam 

que a dimensão atitudinal, além de incluir os aspectos sociais como fundantes dos 

currículos, também se relacionam com o modo com que os sujeitos interpretam a 

ciência ao moldar suas atitudes ao conhecimento científico e aos seus aprendizados.  

Os conteúdos atitudinais consistem em ações, conforme ressalta Zabala 

(1998, p. 48) “a aprendizagem dos conteúdos atitudinais [...] supõe um 

conhecimento e [...] uma avaliação das normas, uma apropriação e elaboração do 

conteúdo, que implica a análise dos fatores positivos e negativos, uma tomada de 

posição”. Para Sarabia (1998, p. 121) “uma atitude é formulada sempre como uma 

propriedade da personalidade individual, por mais que a sua gênese se deva a 

fatores sociais”. 

Apesar destas dimensões já serem relativamente maduras, dado que sua 

inserção nos PCN ocorreu no final de década de 1990, segundo Pozo e Crespo 

(2009), a maioria dos professores acaba por privilegiar os conteúdos conceituais. 

Segundo os autores, o que normalmente se estuda é “o conhecimento conceitual e 

em menor medida, o procedimental, mas as atitudes dos alunos praticamente não 

são levadas em conta, talvez porque se encaixam mal no tradicional formato de 

prova” (POZO; CRESPO, 2006, p. 25). Zabala (1998) assinala que as práticas do 

educador devem proporcionar aulas que estejam de acordo com o contexto social 
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dos alunos e que vão além dos conteúdos conceituais, atingindo também os 

procedimentais e atitudinais.  

No mesmo sentido, segundo os PCNs, "da mesma forma que os conceitos (os 

conteúdos explicativos das Ciências Naturais), também são conteúdos para 

planejamento e ensino e aprendizagem os procedimentos, as atitudes e os valores 

humanos” (BRASIL, 1998, p. 30). A tridimensionalidade destas dimensões contribui, 

principalmente, para a formação de cidadãos aptos para o exercício da cidadania no 

que se refere às questões de cunho científico (POZO; CRESPO, 2009).  

Para Zabala (1998) a opção de ampliar a definição de conteúdos, indo além 

da restrição aos conceitos, permitiu uma maior penetração e manifestação do 

currículo oculto como forma de ensino e aprendizagem nos conteúdos escolares 

com a finalidade de alcançar objetivos práticos no cotidiano dos alunos. 

Estes objetivos promovidos pelas dimensões do conteúdo vão ao encontro 

daqueles elencados pela constituição e pelos PCNs. Nesse sentido, os conteúdos 

atitudinais promovem o interesse pela ciência ao mesmo tempo que torna o [...] 

“funcionamento mais harmônico da aula e relações mais fluidas e satisfatórias entre 

todos os participantes do processo educacional” (SARABIA, 1998, p. 136).  
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CAPITULO 2 – A IMPORTÂNCIA DA BIOLOGIA ESCOLAR, QUESTÕES SOCIO 
BIOLÓGICAS E A RELEVÂNCIA DAS PESQUISAS DE PERCEPÇÃO PÚBLICA 
DA CIÊNCIA 

Neste capitulo discutiremos, inicialmente, sobre o que são os conteúdos sócio 

biológicos da disciplina de Biologia. Adiante, abordaremos a importância destes 

conteúdos para a formação dos indivíduos e da sociedade contemporânea. 

Trataremos dos desafios enfrentados pela disciplina neste século, marcado por 

mazelas ambientais e pseudocientíficas. E, por fim, apresentaremos a relevância 

das pesquisas de percepção da ciência para a compreensão destas questões. 

 

2.1 Biologia Escolar e as questões sócio biológicas 

Se a função da escola, segundo a legislação brasileira, consiste na formação 

dos alunos para a vida cidadã, quais são as contribuições de uma disciplina escolar 

como a Biologia neste processo? Essa questão suscita uma discussão antiga no 

ensino de Biologia: como superar um ensino tradicionalmente memorístico e 

transformá-lo num ensino mais prático e contextualizado? (CARVALHO, 2016). 

Para Selles (2005), o padrão descritivo memorístico do ensino de Biologia 

perdura ao longo de sua história como disciplina escolar. Segundo a autora, ao 

longo de boa parte do século XX houve questionamentos que envolveram a seleção 

de conteúdo, os métodos aplicados e o aprendizado dos seus conteúdos. No 

entanto, Carvalho (2016) aponta que estas críticas já ocorriam no século XIX e 

acrescenta que Ernest March, filósofo da época, já constatava o problema do volume 

exagerado de informações relacionados aos conteúdos de Biologia. 

Em vista disso, observamos uma incompatibilidade entre o padrão 

memorístico da disciplina escolar Biologia e uma das funções sociais da escola, a 

promoção da cidadania, delineada na constituição (BRASIL, 1988) e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Básica (BRASIL, 1996). Segundo Freire (1985), há 

um distanciamento das condições e problemas sociais e um nivelamento das 

capacidades críticas-intervencionais dos futuros cidadãos. Nesse sentido, uma 

alternativa para uma biologia escolar que promova uma formação cidadã é o 

tratamento das questões de cunho sócio biológico na sala de aula. 

Sobre a Biologia enquanto promotora da cidadania, estudiosos da área de 

ensino de ciências e biologia como Astolfi (1991), Delizoicov (2000), Krasilchik 

(2004), Selles e Ferreira (2005) e Carvalho (2016), e historiadores da educação 
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especializados no estudo das disciplinas escolares como Goodson (1995), Zaballa 

(1998), Giroux (1998), Young (2016), dentre outros, apontam para as disciplinas 

escolares, parte significativa dos anseios de que os conhecimentos aprendidos na 

etapa escolar possam tanto estabelecer uma maior proximidade com a realidade, 

quanto auxiliar na resolução de diferentes problemas sociais que a sociedade 

moderna tem enfrentado. 

Temas como o crescimento dos níveis de poluição, o desmatamento e a 

extração de recursos minerais, que devastam o ar e os solos; a homofobia e o 

machismo que fazem cada vez mais vítimas; a gravidez na adolescência; o 

crescimento das infecções sexuais; o uso de drogas ilícitas entre os jovens; 

questões de gênero; o aborto; o racismo; a clonagem e a edição genética e o 

biopoder1 são alguns exemplos de como questões relacionadas à biologia passaram 

a fazer parte da rotina de debates da sociedade contemporânea. 

Segundo Selles e Ferreira (2005, p. 51), “o crescimento dos conhecimentos 

biológicos, provenientes das pesquisas na área, aliados aos debates sociais 

contemporâneos” trouxeram à tona que as disciplinas das ciências da natureza “não 

podem prescindir de uma reflexão no âmbito social”. Nesse sentido, para as autoras, 

este aspecto torna-se ainda mais evidente quando a biologia alimenta os debates 

atuais demandando “um entendimento mais amplo da contribuição das Ciências 

Biológicas para o enfrentamento de questões da atualidade” (SELLES E FERREIRA, 

2005, p. 51). É esta demanda que chamamos de questões sócio biológicas. 

As questões sócio biológicas partem de temas que clamam por uma luz vinda 

dos conhecimentos científicos e podem ser uma alternativa para a disciplina de 

Biologia compromissada com a formação cidadã dos estudantes. Porém, visto que 

vivemos numa sociedade dinâmica, novos temas podem surgir a qualquer momento, 

como é o exemplo dos recentes debates sobre gênero e sexualidade e a bioética em 

tempos de ferramentas de edição genética cada dia mais avançadas. 

 

 

 
1 Segundo Foucault (2002) o biopoder é uma técnica de poder que visa a criação de um 

modo de viver, em determinada população, onde corpos se tornam economicamente ativos e 
politicamente dóceis. 
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2.2 A importância da Biologia escolar para a sociedade e formação dos 
indivíduos 

A palavra Biologia deriva dos termos gregos Bios (vida) e Logos (estudo), 

sendo, literalmente, o estudo da vida. Podemos, resumidamente, afirmar que a 

Biologia é a ciência responsável pelo estudo da origem dos seres vivos, suas 

características e interações entre eles e o ambiente em que vivem. No que se refere 

à Biologia escolar, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) 

definem que esta área do conhecimento deve:  

 

[...] permitir a compreensão da natureza viva e dos limites dos diferentes 
sistemas explicativos, a contraposição entre os mesmos e a compreensão 
de que a ciência não tem respostas definitivas para tudo, sendo uma de 
suas características a possibilidade de ser questionada e de se transformar 
(BRASIL, 2000, p. 14).  

 

Desta forma, a Biologia escolar pode assumir diversas formas e funções e 

seus conteúdos podem proporcionar aos estudantes importantes contribuições para 

a formação pessoal e social. Nesta seção serão abordadas as possibilidades, de 

acordo com os temas tratados nesta pesquisa, que os conteúdos de Biologia escolar 

oferecem para a formação dos indivíduos. 

 

O acesso à informações científicas e aumento da confiança na Ciência 

A desinformação cientifica tem se alastrado rapidamente graças a 

ampliação do acesso à internet e via redes sociais e aplicativos de mensagens 

instantâneas. Este problema tem contribuído diretamente na diminuição da 

confiança pública na ciência, na polarização da sociedade e no aumento do 

negacionismo científico, que cada vez mais passa a estar presente entre a 

população (KAKUTANI, 2018). Nesse contexto, movimentos de negação da ciência 

ganham força e passam a atuar em meio a sociedade, formando a opinião de um 

número significativo de indivíduos. Cardoso e Gurgel (2019) apontam que o 

enfrentamento desses movimentos depende de uma comunicação efetiva entre as 

ciências e o público em geral e isso demanda, ao mesmo tempo, uma 

problematização em torno da construção de espaços confiáveis, seguros e que 

despertem o interesse ao acesso deste conhecimento. 

A escola, neste contexto, surge como um local que possui tais requisitos, uma 

vez que o conhecimento escolar tem a legitimidade e a confiança da comunidade 
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científica e da sociedade (CHEVALLARD, 1991). Desta forma, o conhecimento 

escolar tem o potencial de despertar o interesse dos jovens pela ciência e por seu 

papel na sociedade. Gouw (2013) concluiu, em sua pesquisa, que há um grande 

interesse, por partes dos jovens brasileiros, em aprender temas científicos na escola. 

Massarani et al. (2019) sinalizam que, de forma geral, os estudantes ainda confiam 

nos professores e manifestam grande interesse por assuntos relacionados a ciência 

e tecnologia. Diante disso, o ambiente escolar pode se tornar um espaço de 

resistência e combate a desinformação.  

Neste sentido, observamos que a BNCC dedica uma habilidade para o 

reconhecimento e checagem de fake News: 

 

(EM13LP38) Usar procedimentos de checagem de fatos noticiados e fotos 
publicadas (verificar/avaliar veículo, fonte, data e local da publicação, 
autoria, URL, formatação; comparar diferentes fontes; consultar ferramentas 
e sites checadores etc.), de forma a combater a proliferação  de notícias 
falsas (fake news) (BRASIL, 2018, p. 511). 

 

Para Marsulo e Silva (2005) as disciplinas cientificas devem trabalhar a 

importância, compreensão e incorporação do método cientifico, uma vez que por se 

tratarem de unidades curriculares cheias de possibilidades de práticas e 

experimentação, observação e checagem de hipóteses, tornam possível mostrar o 

método científico na vida real, usando-o no desenvolvimento de conceitos 

procedimentos e atitudes (COLL et al., 2000) 

A confiança na ciência pode ocorrer por meio de demonstrações em sala de 

aula da utilidade do conhecimento científico. Neste processo, o respeito do professor 

com os saberes dos seus alunos é fundamental para o entrelaçamento da realidade 

vivida pelos educandos e as possibilidades que a ciência oferece para eles na 

resolução dos desafios cotidianos. Da mesma forma, torna-se possível a promoção 

de uma cultura científica escolar ao promover o engajamento dos alunos na 

resolução de problemas de forma cooperativa por meio de abordagens didáticas 

voltadas para o ensino por investigação e argumentação (SASSERON,  2015). Além 

disso, é possível construir práticas nas aulas de ciências baseadas na literatura, na 

arte e na educação não-formal (VILELA; SELLES, 2020), que podem levar ao 

aumento do interesse dos estudantes. 

 

Importante para a promoção da saúde 
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A promoção à saúde é um direito humano, afirmado na Declaração dos 

Direitos Humanos de 1948 (ONU, 1948) e ratificado na Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988), sendo descrita na carta magna do nosso país como um direito de 

todos e dever do Estado. A carta de Ottawa caracteriza a promoção à saúde como 

o" (WHO, 1986, p. 1). 

No contexto nacional, para que a garantia deste direito se torne realidade, o 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2005) presume que é fundamental a participação da 

população por meio do controle, fiscalização e influência nas ações do Estado que 

visem a execução de políticas de saúde. No entanto, um dos maiores desafios 

enfrentados para a concretização destes objetivos é a criação de espaços onde a 

informação e a comunicação sobre o direito a saúde seja difundida para a 

população.  

A escola é “um espaço onde se constituem os cidadãos desse direito” 

(BRASIL, 2005), pois, dada a sua proximidade com a comunidade, a torna alvo de 

ações e programas desenvolvidos por governos e movimentos sociais que visam 

levar, principalmente para populações excluídas, a promoção da saúde e bem estar 

e de acesso a informações fundamentais para que a participação popular ocorra de 

fato nas comunidades. Existem, portanto, na relação entre saúde e escola, 

possibilidades para a construção de um espaço fomentador de ações de bem estar 

para a saúde individual e coletiva. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) a educação em saúde é 

organizada em ciclos, nos quais são definidos os passos necessários para o alcance 

de uma vida saudável (BRASIL, 1998). Estas etapas são baseadas em quatro temas 

centrais: hábitos de higiene, alimentação, educação sexual e drogas. Nos primeiros 

ciclos espera-se que o estudante aprenda a desenvolver hábitos de higienização, 

como, por exemplo, lavar as mãos e escovar os dentes corretamente, compreender 

a importância dos banhos para a saúde e da limpeza de alimentos, como frutas e 

verduras antes do consumo. Já os ciclos finais se relacionam a conteúdos ligados a 

sexualidade, infecções sexualmente transmissíveis e meios de proteção contra elas 

e o uso de drogas e seus possíveis danos para a vida. 

Nesse sentido, Mohr (2002, p. 41) define que a educação voltada para a 

saúde está relacionada a “atividades realizadas como parte do currículo escolar, que 

tenham uma intenção pedagógica definida, relacionada ao ensino-aprendizagem de 

algum assunto ou tema relacionado com a saúde individual ou coletiva”. Para Bastos 
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(1979), a educação para a promoção a saúde não deve limitar-se apenas a 

transmissão de informações sobre os temas ligados a saúde, mas deve expandir-se 

no sentido de formar estudantes comprometidos com a concretização do direito à 

saúde, afinal os estudantes de hoje serão os agentes sociais do futuro. Desta forma, 

espera-se que os alunos, mediante o acesso a informações e práticas de promoção 

a saúde, se tornem “sujeitos sociais críticos e criativos, capazes de construir 

conhecimentos, relações e ações que fortalecem a participação das pessoas na 

busca de vidas mais saudáveis” (BRASIL, 2005, p. 5). 

A Biologia enquanto disciplina escolar, contém, tradicionalmente, boa parte 

dos conteúdos relacionados a saúde humana ao abordar conhecimentos sobre o 

corpo humano e as doenças causadas pelos mais diversos patógenos. Gouw (2013) 

aponta em sua pesquisa que, dentre os temas científicos, os que mais geram 

interesse nos jovens são os relacionados ao corpo humano. Para Lanes (2012, p. 

23) os conteúdos biológicos contribuem não apenas “para que os alunos adquiram 

conhecimentos relacionados com saúde, mas, principalmente, no sentido de que 

eles sejam auxiliados a adquirirem, ou reforçarem hábitos, atitudes e conhecimentos 

relacionados com a prática específica de saúde”. 

Branco (2009) pressupõe que as disciplinas escolares necessitam ter um 

caráter reflexivo que permita ao estudante enxergar possibilidades do pensar saúde 

e bem estar, fornecendo alternativas apropriadas e suporte social, tornando-se, 

dessa forma, importante para o desenvolvimento da autonomia dos cidadãos e na 

apropriação de seus direitos. No mesmo sentido, Machado (2007) observa que 

disciplinas cientificas com ênfase na educação em saúde possibilitam o pensar 

crítico e reflexivo ao revelar aspectos da realidade antes ocultos para os alunos.  

Nesse sentido, a escola se torna um ambiente rico para o acesso e a troca de 

informações, formadoras de atores sociais que se tornarão os principais agentes da 

concretização dos direitos da comunidade. A Biologia, inserida neste contexto, pode 

atuar na promoção, produção e mudanças de atitudes, no sentido de tornar o 

estudante consciente de quais aspectos são necessários para garantir seu acesso e 

direito a saúde e consequentemente o bem estar individual e comum. 

Importância para a preservação ambiental 
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Mudanças climáticas, aceleração do aquecimento global, esgotamento dos 

recursos naturais, perda e extinção da biodiversidade planetária, são alguns dos 

problemas evidentes de uma lista extensa, resultante de séculos da ação 

antropomórfica sem planejamento sustentável, e com vistas apenas ao lucro. 

Problemas que necessitam, cada vez mais, de respostas que consigam conciliar  o 

desenvolvimento econômico, social, ambiental e humano são emergentes nos dias 

atuais (MORIN, 1995). O encontro dessas respostas passa, principalmente, pela 

mudança de concepção sobre nossa interação com a natureza e do bem estar das 

populações humanas e demais seres vivos. Nesse sentido, um meio ambiente 

saudável e em equilíbrio é condição imprescindível para o desenvolvimento humano. 

A Constituição Brasileira em seu artigo 225 promulga que  

 

todos têm direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988).   
 

Um dos caminhos possíveis para a materialização deste direito, apontados na 

nossa carta magna, pode ser visto no parágrafo 1º, inciso VI, que propõe a 

promoção da “educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização 

pública para a preservação do Meio Ambiente” (BRASIL, 1988). Segundo a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA), promulgada pela lei nº. 9.795, de 27 de 

abril de 1999, educação ambiental pode ser caracterizada através de 

 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 
1999). 

 

Desta forma, todos os setores da sociedade e sistemas de ensino tornam-se 

responsáveis para a contribuição de uma sociedade socialmente engajada com a 

preservação do meio ambiente. As disciplinas da ciência da natureza, em especial a 

Biologia, caminham ao encontro de proporcionar meios para “possibilitar ao aluno 

desenvolver as habilidades necessárias para a compreensão do papel do homem na 

natureza” (BRASIL, 2006, p. 18).  

Kindel e Lisboa (2012) consideram que uma educação com ênfase nas 

questões ambientais deve preocupar-se em, inicialmente, formar e informar os 
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indivíduos objetivando torna-los cidadãos capazes de entender como a interação 

homem e ambiente está interligada entre a produção e o consumo desenfreados, e 

nesse sentido, compreender quais serão as consequências do estilo de vida 

baseado na extração exaustiva dos recursos naturais para as futuras gerações. 

Portanto, 

aprender Biologia na escola básica permite ampliar o entendimento sobre o 
mundo vivo e, especialmente, contribui para que seja percebida a 
singularidade da vida humana relativamente aos demais seres vivos, em 
função de sua incomparável capacidade de intervenção no meio. 
Compreender essa especificidade é essencial para entender a forma pela 
qual o ser humano se relaciona com a natureza e as transformações que 
nela promove. Ao mesmo tempo, essa ciência pode favorecer o 
desenvolvimento de modos de pensar e agir que permitem aos indivíduos 
se situar no mundo e dele participar de modo consciente e consequente 
(BRASIL, 2002, p. 34). 

 

Neste sentido, a Biologia possui conteúdos privilegiados, pois, ao tratar dos 

conhecimento relacionados a preservação ambiental, toma para si dimensões 

políticas intrínsecas, questionadoras do modelo econômico vigente e suas 

contradições no que diz respeito ao progresso e ao meio ambiente. Para Silva 

(2007) estes conhecimentos se apoiam na práxis continua, na qual as reflexões 

subsidiam a ação, trazendo à tona realidade ora ocultas. 

Silva (2012, p. 4) afirma que a educação voltada para o meio ambiente e sua 

preservação “é um ramo da educação cujo objetivo é a disseminação do 

conhecimento sobre o meio ambiente, a fim de ajudar à sua preservação e utilização 

sustentável dos seus recursos”. Para o autor, este é um processo continuo, onde o 

ser humano passa a tomar consciência do meio ao qual está integrado, adquirindo 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, que por sua vez, serão importantes 

para a tomada de decisões coletivas e individuais na busca de soluções para os 

atuais e futuros problemas ambientais criados pelo homem. 

Medeiros (2011, p. 2) por sua vez ressalta a importância dos conhecimentos 

ambientais para a escola e a comunidade. Segundo o autor 

 

a cada dia que passa a questão ambiental tem sido considerada como um 
fato que precisa ser trabalhado com toda a sociedade e principalmente nas 
escolas, pois as crianças bem informadas sobre os problemas ambientais 
vão ser adultos mais preocupados com o meio ambiente, além do que elas 
vão ser transmissoras dos conhecimentos que obtiveram na escola sobre as 
questões ambientais em sua casa, família e vizinhas. 
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Logo, a Biologia escolar pautada na preservação ambiental se torna cada dia 

mais relevante para a formação de cidadãos críticos e conscientes de suas atitudes, 

podendo torna-los capazes de decidir e atuar sócio ambientalmente, 

compromissados com a preservação da vida e do planeta. Os conhecimentos de 

Biologia oferecem possibilidades para desenvolvimento de estudantes que se 

percebam como sujeitos responsáveis dos fenômenos ambientais. 

Neste contexto, a escola deve se propor a trabalhar com a formação de 

valores e ensino e aprendizagem de procedimentos que façam dos estudantes 

agentes capazes de modificar ativamente o processo evolutivo, alterando a 

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

20) 

 

Importante para o combate à discriminação 

Para Foucault (2008) as disputas em torno da verdade ocorrem em territórios 

mediado pelas relações de poder. Marx e Engels (2007, p. 72) afirmam que “as 

ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes”. Para Lopes 

(2005, p. 43) 

As pessoas não herdam, geneticamente, ideias de racismos, sentimentos 
de preconceito e modos de exercitar a discriminação, antes os desenvolvem 
com seus pares, na família, no trabalho, no grupo religioso, na escola. Da 
mesma forma, podem aprender a ser ou tornam-se preconceituosos e 
discriminadores em relação a povos e nações. 

 

Contextualizando as ideias destes filósofos para a realidade brasileira, 

marcada pela herança classista, escravista, patriarcal e heteronormativa, ou seja, 

uma sociedade que tem como padrão o homem branco, hetero bem sucedido, 

provedor da família tradicional (QUIJANO, 2005), e que situa ao mesmo tempo, a 

mulher como o segundo sexo, inferior, submissa, dona de casa, dependente 

(BEAUVOIR, 1980); o negro como aquele que, por seus atributos hereditários, 

possui uma maior aptidão para trabalhos braçais (RIBEIRO, 1997) e os 

homossexuais como invertidos, o contrário daquilo que se espera de um homem 

padrão, sendo seus atos homoafetivos um pecado com potencial destruidor da moral 

e a integridade da sociedade (FOUCAULT, 2008).  

São vários os exemplos de preconceitos que foram estabelecidos por grupos 

dominantes ao usar do seu poder para difundir suas ideais e cultura, e ditar as 

regras de conduta e convívio da história brasileira. No entanto, essa versão da 
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história e seus padrões começaram a ser confrontados nas últimas décadas. Ações 

como o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM) e o Programa Brasil 

sem Homofobia (BSH), grupos de luta por igualdade de direitos das populações 

negras, LGBTQI+ e femininas são alguns dos movimentos que a cada dia ganham 

força entre a população.  

Os ideais de respeito, igualdade e liberdade não são inatos ao ser humano e 

necessitam de espaços para que sejam discutidos, difundidos, compreendidos e 

assumidos pela sociedade. A escola por ser um local onde se caracteriza pela 

convivência e inclusão de um público múltiplo, de personalidade, características, 

comportamentos e pensamentos diferentes, é um local privilegiado para a discussão 

de tais questões. 

Por conta disso, a escola passou a ser um dos maiores campos de disputa de 

ideias deste século (YOUNG, 2016), sendo ela um dos locais chave para o combate 

aos preconceitos, dado sua composição plural que a torna única. No entanto, o 

ambiente escolar não está aquém dos preconceitos sexuais, raciais, e de gênero, 

para Young (2016, p. 21) “todo conhecimento é conhecimento situado, que reflete a 

posição do seu produtor ou conhecedor, em um determinado momento histórico, em 

um dado contexto cultural”. Portanto, neste local são reproduzidos por professores e 

alunos comportamentos sociais que fazem parte do cotidiano da população 

brasileira, como o racismo, o machismo, a homofobia, entre outros.  

Para Louro (2018), o ambiente escolar, assim como outros espaços de 

convivência, ainda que reproduza em várias instancias os mecanismos ligados à 

cultural heteronormativa e patriarcal, é ao mesmo tempo um local privilegiado para a 

desconstrução desta herança discriminatória e construção de uma nova consciência 

crítica, baseada em atitudes condizentes a naturalização da diversidade e respeito 

aos direitos humanos.  

Para Bretas e Jardim (2006), dado que a Biologia está imersa nos conteúdos 

ligados a temática sexualidade, esta disciplina acaba por englobar as discussões 

sobre gênero e sexualidade. Seus conhecimentos, portanto, podem ser 

esclarecedores para a compreensão das diferenças culturais, desmitificação das 

supostas inferioridade raciais e de gênero, e naturalização das diversidades sexuais 

e afetivas. A BNCC considera que a abordagem destes preconceitos deve ser 

realizada de forma transversal ao longo dos conteúdos de ciências da natureza, 
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conforme pode ser visto no guia a Base nacional em seus itens 8 e 9, o combate a 

descriminação deve estar ligado ao 

 

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções 
e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 
Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 
humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem 
preconceitos de qualquer natureza. (BRASIL, 2018, p. 10) 

 

Para tanto, deve-se romper o aspecto limitador das propostas dos 

conhecimento biológicos de caráter meramente informativos e preventivos (WEEKS, 

1999; CASTRO; ABRAMOVAY; SILVA, 2004; LOURO, 2018). Nogueira et al. (2016) 

apontam que os conteúdos de cunho biológico são importantes para o trabalho dos 

aspectos social e psicológico da sexualidade da diversidade humana, abrindo 

caminhos para reflexões e ações afetivas no combate aos preconceitos de raça, cor 

e gênero. 

Nessa perspectiva, a Biologia abre possibilidades para a promoção de ações 

e atitudes sistemáticas que ofereçam conhecimentos para que o estudante seja 

capaz de lidar com as diferenças e compreender a riqueza da diversidade humana 

em suas mais variadas expressões, com a finalidade de elevar os indivíduos ao 

respeito aos direitos humanos dentro de uma perspectiva libertadora e acolhedora 

para com seu semelhante. 

 

2.3 Desafios atuais da Biologia escolar 

Ainda que o século passado tenha sido palco de grandes avanços científicos 

e tenha-se criado em torno da ciência um status messiânico de grande resolvedora 

dos problemas causados pela humanidade, paradoxalmente, há problemas 

causados pela própria ciência, que contribuem para informações controversas sobre 

ela (KRASILCHIK, 2004).  

Neste contexto, para Krasilchik (2004) o ensino de Biologia escolar, a partir da 

década de 1970, passou a ganhar novas dimensões, como a de preparar e adaptar 

os estudantes para enfrentar e resolver os problemas pós revolução industrial vistos 

em seu cotidiano. Temas como preservação ambiental, revolução verde e as 

violências de gênero e de raça, clonagem, transgênicos, entre outros passaram a 
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fazer parte do guarda-chuva de conteúdos da Biologia escolar e sua compreensão 

se tornou essencial para a formação cidadã do novo século por vir. 

Para Araújo e Pedrosa (2014, p. 306) tais mudanças de rumo nos objetivos do 

ensino de biologia escolar permitiram que as relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade fossem caracterizadas 

 

[...] por uma nova postura educativa, implicando a seleção de conteúdos 
menos tradicionais, e partindo de situações vinculadas aos contextos da 
sociedade atual. Além disso, as metodologias de ensino devem permitir a 
participação ativa dos alunos, com o estímulo de debates e apresentação de 
opiniões, numa postura crítica frente à participação da Ciência e da 
Tecnologia na Sociedade, o que poderá contribuir para a transformação 
social e, assim, para uma vida melhor. 

 

No entanto, apesar destas propostas de um ensino mais contextualizado e 

correlacionado aos conhecimentos científicos, voltado para o enfrentamento de 

problemas cotidianos pós industrialização, o ensino de Biologia continua, em muitas 

partes, focado em relações meramente descritivas, baseada no ensino tradicional de 

decorar conceitos e enunciados (CARVALHO, 2016).  

Para Santos (2007), um dos maiores desafios para o ensino de Ciências e 

Biologia deste século é formar estudantes que consigam identificar relações entre os 

conteúdos estudados na Biologia escolar e o seu dia a dia. Nesse sentido os alunos 

passam a acreditar que o estudo desta ciência se resume à memorização de termos 

complexos, sem compreender as possibilidades que o entendimento destes 

conhecimentos podem proporcionar para a compreensão dos dilemas cotidianos 

pessoais e sociais.  

A falta de relação entre os conteúdos biológicos e o dia a dia do estudante é 

apontado por Krasilchik (1987) como um dos problemas no ensino da disciplina, que 

a torna cada vez mais irrelevantes e sem significado, uma vez que estes 

conhecimentos não acabam por fazer parte do universo do estudante, servindo 

apenas como um roteiro a ser decorado para uso em testes, avaliações e provas. 

Nesse sentido, Libâneo (2007, p. 9) afirma que “a escola tem o compromisso de 

reduzir a distância entre a ciência cada vez mais complexa e a cultura de base 

produzida no cotidiano, e a provida pela escolarização”. 

A memorização como um fim em si transforma-se em um empecilho para a 

formação de indivíduos com raciocínio critico, prontos para opinar e atuar sobre as 

questões polêmicas da atualidade. Nesta perspectiva, para estudiosos do ensino de 



46 
 

Biologia como Krasilchik (2004), Selles e Ferreira (2005) e Coelho e Marques (2007), 

um dos desafios para o ensino de Biologia é superar a supervalorização da 

memorização de conceitos científicos e transcender o modelo de educação bancária.  

Para Wieman (2007, p. 9), o ensino de ciências enfrenta o desafio de formar 

“uma população alfabetizada em ciência que se preocupe com os desafios 

globais que a humanidade enfrenta e que a ciência pode explicar, para que 

assim possa tomar decisões sábias, informadas por compreensão científica”. 
Para Mortimer (1996, p. 20), o Ensino de Biologia trava uma batalha para que os 

conhecimentos científicos transmitidos sejam memoráveis a ponto de não serem 

esquecidos, não sendo, dessa forma, rapidamente apropriados por concepções 

alternativas, embasadas pelo senso comum que tem como consequência o avanço 

de pseudociências e fake News no interior das populações. 

De acordo com Neto (2019, p. 20) vivemos na era da pós verdade na qual o 

desafio para o ensino de biologia e divulgadores da ciência consiste não mais 

apenas em apresentar os conteúdos da ciências, mas confrontar notícias falsas e 

pseudociências expondo suas fragilidades por meio dos conhecimentos científicos  

 

2.4 A relevância das pesquisas de percepção pública da ciência 

As pesquisas de análise e investigação sobre a presença cotidiana da ciência 

nas sociedades tem ampliando-se, dado o momento no qual o desenvolvimento 

cientifico dita o ritmo de nossas vidas, produzindo impactos nas mais diversas 

esferas sociais (CGEE, 2017). Nesse sentido, os estudos sobre a Percepção Pública 

da Ciência tem produzido indicadores que cada vez mais influenciam e contribuem 

para nortear a tomada de decisões, podendo, dessa forma, constituir-se num 

termômetro quantitativo e qualitativo para estimar a penetração da ciência e 

tecnologia na sociedade (VOGT; POLINO, 2003). 

As pesquisas de percepção pública da ciência procuram investigar a inserção, 

os conhecimentos, as atitudes, interesses e opiniões de determinada camada da 

população face a ciência ou a temas ligados a ela (VOGT, 2011), como, por 

exemplo, os malefícios e benefícios de determinados medicamentos (ALMEIDA et 

al., 2010; SHAROVSKY, 2013; ZOLOTOV et al., 2018; SANTOS et al. 2021), 

alimentos (GOMBI-VACA, 2017; NEVES, 2020; MOURA; ANCIENS; AZEREDO, 

2020; DUARTE, 2021), estilos de vida (IBGE, 2013; ARAÚJO; RAMOS; LOPES, 

2013; BRITO et al., 2020), aulas de ciência (GOUW; BIZZO, 2016), a alfabetização 
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cientifica (CATONOZI, 2015; GOMES; PENNA; ARROIO, 2020), os usos e impactos 

da tecnologia na natureza (FARIAS; TEIXEIRA, 2002; MOREIRA et al., 2013; 

SANTOS, 2022), dentre outros assuntos cujo entendimento de sua composição 

perpassa pela compreensão de conhecimentos científicos (VOGT, 2011). 

Estes estudos, realizados em momentos distintos, proporcionam uma 

mensuração, avaliação e comparação do desenvolvimento da inserção e fixação da 

cultura cientifica na população, suas experiências e participação em questões de 

cunho sócio cientifico, as fontes usadas na leitura de informação cientificas, e o seu 

imaginário acerca dos mitos e fatos sobre ciência e tecnologia (VOGT; POLINO, 

2003). 

A ênfase em pesquisas de percepção pública da ciência surge no pós 

segunda guerra. A partir da década de 1950, com o início da guerra fria, surge uma 

preocupação por parte dos países industrializados acerca da relação entre o 

desenvolvimento cientifico tecnológico e a representação da ciência e tecnologia nos 

círculos sociais. Assim, para Ricyt (2015), instrumentos para mensurar a percepção 

do público passaram a ser elaborados visando investigar o grau de instrução e 

cultura cientifica da população. Em meio a guerra fria, a ciência e a tecnologia 

ocuparam papel de destaque, sendo vistas como um dos principais motores para o 

progresso e desenvolvimento de um país. Eram necessários, portanto, o 

desenvolvimento de ferramentas que gerassem indicadores de ciência e tecnologia 

(VOGT; MORALES, 2016). 

Nesse sentido, os Estados Unidos (EUA) se tornaram pioneiros ao gerar os 

primeiros indicadores de percepção publica da ciência usando questionários tipo 

surveys por volta da década de 1970. Para tanto, foi criado em 1950 a National 

Science Foundation (NSF) com a finalidade de estimular a pesquisa em ciência, 

tecnologia e engenharia na educação básica. Esta organização viria a se tornar 

referência no desenvolvimento de pesquisas sobre a opinião pública da ciência e 

tecnologia (VOGT, 2011). 

Os crescentes impactos ambientais e tecnológicos, vistos nas décadas de 

1960 e 1970, causados pela industrialização, geraram diversos protestos e 

movimentos estudantis contestadores dos rumos que o progresso cientifico estava 

levando a humanidade. Neste contexto, ampliaram-se os esforços para divulgar e 

popularizar a ciência assim como o incentivo de estudos ligados a ciência e 

tecnologia (CASTELFRANCHI; PITRELLI, 2007). É nesta época que no Brasil é 
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fundado o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), que, assim como o NSF, tinha 

como objetivo fomentar o progresso da ciência e tecnologia, e ainda incentivar o 

intercâmbio entre o Brasil e as demais nações (FAPESP, 2005) 

Na Europa as pesquisas de percepção pública da ciência se deram, 

principalmente, via Eurobarômetro (ferramenta europeia criada para investigar 

opinião da população), e em meados de 1980 surge o movimento PUS (public 

understanding of Science) para “compreensão pública da ciência”. Estes primeiros 

estudos impulsionam “uma onda de atividades de incentivo à divulgação e educação 

científica e de pesquisas sobre as relações entre ciência e sociedade” (FAPESP, 

2010, p. 8), conforme podem ser vistos nas pesquisas de opinião sobre ciência e 

tecnologia realizadas pela Comissão Europeia em 1993, 1997. 2000, 2001, 2003 e 

2005 (FAPESP, 2010) e nos estudos de Durant, Evans e Thomas (1989), Bauer, 

Durant e Evans (1993), OECD (1997) sobre as relações entre a ciência e a 

sociedade. 

Já na América Latina, são vistas, a partir da década de 1990, pesquisas 

baseadas em enquetes nacionais de percepção pública da ciência e tecnologia “[...] 

como Colômbia (1994, 2004, 2012), México (1999, 2003, 2009, 2011), Panamá 

(2001, 2009), Argentina (2003, 2006, 2012), Chile (2007), Venezuela (2007), Uruguai 

(2008) e Costa Rica (2012)” (BRASIL, 2015, p.3). Neste mesmo período, no 

continente asiático países como Índia, Coreia do Sul, China e Japão (FAPESP, 

2010) passaram a promover pesquisas sobre a percepção publica da ciência e as 

relações entre ciência tecnologia e sociedade. 

No Brasil, o governo passou a demonstrar interesse em investigar a opinião 

da população sobre temas científicos e tecnológicos na década de 1980. Em 1987 

foi produzido o primeiro estudo nesta área realizada pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/GALLUP, 1987) tendo como 

finalidade a investigação do nível de conhecimento e interesse dos cidadãos 

brasileiros acerca de temas ligados a Ciência e Tecnologia (MORALES; COELHO, 

2015). No entanto, é partir da década seguinte, 1990, período da redemocratização 

do Estado Brasileiro, que os estudos sobre a percepção pública da ciência e 

tecnologia começam a ganhar mais espaço (FAPESP, 2010). 

Nesta década novas pesquisas foram produzidas pelo CNPq, das quais, se 

destaca o trabalho para investigar “o que o brasileiro pensa de ecologia” realizado 

junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) em 1992 (MCT; CNPq/IBOPE, 
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1992) em meio ao cenário histórico da ECO-92, no qual a ecologia “assumia um 

papel de destaque nos discursos de formadores de opinião” (VOGT, 2011, p. 9). 

Nesse contexto, a pesquisa encomendada tratava de investigar as “percepções e 

valores com relação ao meio ambiente e também de atitudes dos cidadãos com 

relação a ações de preservação e conscientização” (VOGT, 2011, p. 9). 

Nos últimos anos o Brasil realizou em âmbito nacional pesquisas quantitativas 

nos anos de 2006, 2010, 2015 e 2019 executadas por entidades ligadas ao 

Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI) como, por exemplo, o Centro 

de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e em âmbito estadual e municipal via 

patrocínio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e 

a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). Por meio 

destes órgãos de incentivo são produzidos periodicamente estudos sobre a 

percepção publica da ciência investigando a população local. 

Com o crescimento destas pesquisas no Brasil e no exterior o movimento 

public understanding of science (compreensão ou percepção pública da ciência) se 

consolidou e atualmente é uma área de estudo solida e reconhecida mundialmente. 

E atualmente, estes estudos expandiram-se e se fixaram em outras áreas, como por 

exemplo, a produção cientifica ligada à educação. 

Nesse sentido, diversos trabalhos foram produzidos na última década no 

campo educacional da percepção pública da ciência. Pesquisas como as de Cunha 

(2010), Garbin et al. (2010), Polino (2011), Azevedo e Sodré (2014) e Gouw e Bizzo 

(2016), Gomes, Penna e Arroio (2020) assinalam possibilidades significativas para a 

obtenção de resultados norteadores para a formulação e desenvolvimento de 

políticas, práticas e conhecimentos educacionais ligados as disciplinas de ciências 

da natureza e interesses em carreiras cientificas, e os mais diversos temas 

científicos abordados na escola. 

No contexto da análise dos indicadores de “atitudes”, se torna notável a 

preocupação dos setores educacionais com os resultados obtidos por meio das 

pesquisas de percepção. Bauer, Allum e Miller (2007) apontam que os dados 

apresentados por meio dos estudos de percepção da ciência promoveram ações a 

fim de melhorar a educação dos indivíduos, pois, percebeu-se que havia um público 

imenso com baixo conhecimento e interesse científicos. Segundo os autores, esta 

falta de conhecimento e interesse poderiam ter como resultado a promoção de 

atitudes e percepção negativas quanto aos conhecimentos construídos pela ciência.  
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Portanto, levando em consideração a resistência ao esquecimento de cada 

resultado de aprendizagem, Pozo e Crespo (2009, p. 39) indicam que “quando o 

aluno esqueceu boa parte dos conhecimento conceituais e procedimentais que 

aprendeu [...] ainda irá perdurar nele boa parte das atitudes” adquiridas “por meio 

desses conhecimentos já esquecidos”. Como em tantos outros âmbitos, na 

aprendizagem as formas costumam perdurar muito mais do que os conteúdos 

(POZO; CRESPO, 2009). Dessa forma, as pesquisas sobre atitudes podem 

contribuir no estabelecimento de melhores estratégias de ensino e aprendizagem. 

Nas palavras de Talim (2004 p. 315), buscamos “conhecer e mudar as atitudes dos 

alunos porque esperamos que isso modifique o seu comportamento e melhore a sua 

aprendizagem”. 
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CAPITULO 3 - METODOLOGIA 

 

Neste capitulo trataremos das metodologias utilizadas nesta dissertação para 

a seleção do público alvo, construção do instrumento de pesquisa, coleta e análise 

dos dados. Resumidamente, o presente estudo trata-se de uma investigação sobre 

as atitudes de estudantes que finalizaram a educação básica, relacionadas aos 

conhecimentos abordados pela disciplina de Biologia ao longo do ensino médio. 

Para tanto, foi escolhido como público alvo estudantes universitários ingressantes do 

ano de 2021. Desta forma, a amostra desta pesquisa se trata de uma amostra por 

conveniência (MAROTTI et al., 2006), não probabilística (MATTAR, 2000). No que 

se refere às características desta pesquisa, trata-se de um estudo exploratório (GIL, 

1999; MARCONI; LAKATOS, 2017), de natureza mista (CRESWELL, 2007). 

Optou-se por aplicar um questionário estruturado com questões fechadas 

(HILL; HIL, 1998; MARCONI; LAKATOS, 2017), no qual o respondente foi convidado 

a assinalar seu grau de concordância com as afirmações do instrumento de 

pesquisa. As questões foram elaboradas levando em consideração os conteúdos 

das aulas de Biologia lecionados ao longo do ensino médio e as possíveis atitudes 

de cunho social-biológico (SELLES; FERREIRA, 2005). Desta forma, foram 

utilizadas escalas de medidas ordinais (HILL; HIL, 1998; MARCONI; LAKATOS, 

2017), com graus de concordância que variavam de 1 a 5.  

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

A natureza desta pesquisa pode ser classificada como mista de 

predominância quantitativa, ou seja, ao longo deste estudo serão utilizadas 

abordagens quantitativas e qualitativas para a análise e interpretação dos dados 

obtidos.  

Para Richardson (2007) abordagem quantitativa caracteriza-se por meio do  

emprego de métodos vinculados a quantificação das informações na coleta e/ou no 

tratamento dos dados, e que tem como objetivo mensurar as relações entre as 

variáveis. Da mesma forma Malhotra (2001) aponta que esta metodologia procura 

quantificar os dados, aplicando alguma forma de análise estatística ou técnicas 

matemáticas. Nesse sentido, para Zanella (2011, p.95) 

O método quantitativo preocupa-se com representatividade numérica, isto é, 
com a medição objetiva e a quantificação dos resultados. Tem, portanto, o 
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objetivo de generalizar os dados a respeito de uma população, estudando 
somente uma pequena parcela dela 

 

Assim, Diehl (2004), reitera que este tipo de pesquisa tem como característica 

a produção de analises e resultados mais precisos, diminuindo as possíveis 

distorções na análise e interpretação dos resultados. Sendo, portanto, apropriada 

para medir tanto opiniões, atitudes, preferências e comportamentos como controlar 

diversas variáveis e identificar influências (ZANELLA, 2011), permitindo, na visão de 

Mattar (2001) a validação de conjecturas junto ao uso de dados estruturados, 

estatísticos, por meio da análise de um número de casos representativos, guiando, 

assim, o pesquisador para o sentido final da ação. 

A pesquisa qualitativa usa o espaço natural como principal fonte de dados e o 

investigador como principal instrumento. Para Gil (1999) uma um estudo qualitativo é 

utilizado, predominantemente, quando o fenômeno ou objeto de interesse ainda é 

relativamente pouco explorado ou compreendido, dinâmico ou complexo, ou ainda 

quando as teorias existentes não dão conta totalmente de explicar determinado 

fenômeno. Nesse sentido, a pesquisa qualitativa oferece “significados múltiplos das 

experiências individuais, significados social e historicamente construídos” 

(CRESWELL, 2007, p. 35).  

Nas palavras de Malhotra (2001, p.155), “a pesquisa qualitativa proporciona 

uma melhor visão e compreensão do contexto do problema, enquanto a pesquisa 

quantitativa procura quantificar os dados e aplica alguma forma da análise 

estatística“. Para Gatti (2004), os usos dos métodos quantitativos são valiosos para 

compreender inúmeros problemas relacionados a educação. Segundo a autora 

 

[...] a combinação deste tipo de dados com dados oriundos de metodologias 
qualitativas, podem vir a enriquecer a compreensão de eventos, fatos, 
processos. As duas abordagens demandam, no entanto, o esforço de 
reflexão do pesquisador para dar sentido ao material levantado e analisado 
(GATTI, 2004, p. 13). 

Segundo Creswell (2007, p. 36) este tipo de abordagem “é pertinente em 

momentos nos quais, os dados qualitativos e quantitativos são analisados e 

interpretados em conjunto, fornecendo ambos subsídios para a investigação e 

conhecimento de determinado fenômeno” e suas possíveis conjecturas. Nas 

palavras do autor, o pesquisador imerso neste tipo de abordagem “testa uma teoria 

ao especificar hipóteses restritas” ao mesmo tempo que coleta dados “em um 
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instrumento que mensure atitudes” para que as informações coletadas possam ser 

“analisadas com o uso de procedimentos estatísticos [...] para apoiar ou refutar as 

hipóteses” (CRESWELL, 2007, p. 37). 

Um estudo exploratório e descritivo  

As pesquisas exploratórias são indicadas quando o objetivo do estudo é o de 

investigar um tema ou problema ainda pouco estudado, sobretudo para aqueles que 

temos muitas questões sem respostas ou que ainda não foram abordados 

anteriormente pela literatura cientifica da área.  

Nas palavras de Marconi e Lakatos (2017, p. 126), uma pesquisa exploratória 

trata-se de “investigações de pesquisa empírica, cujo objetivo é a formulação de 

questões” tendo em vista a “familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 

fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa”. Nesse sentido, a 

pesquisa exploratória visa o provimento de maiores informações e conhecimentos 

acerca de determinado assunto ainda pouco conhecido pelo pesquisador e/ou 

pesquisadores da área e corrobora para uma melhor delimitação do tema assim 

como uma melhor definição dos objetivos do estudo. Portanto, também podemos 

considera-lo como um estudo preliminar para "modificar e clarificar conceitos” ainda 

obscuros, mas que são essenciais para o andamento de uma pesquisa de qualidade 

(MARCONI e LAKATOS, 2017, p. 126).  

Para Severino (2007, p. 123), a pesquisa exploratória busca delimitar “um 

campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto. Na 

verdade, ela é uma preparação para a pesquisa explicativa”. Em visto disso, pode 

ser aplicada em estudos iniciais para que o pesquisador possa ter um conhecimento 

geral sobre fatos relevantes e uma visão geral para o andamento do estudo. 

Este estudo também se caracteriza por ser descritivo. Para Gil (1999), as 

pesquisas descritivas têm por objetivo realizar a descrição de processos, 

mecanismos e as relações de determinada população ou fenômeno com as suas 

variáveis, utilizando para isso conjuntos de categorias ou classificações. Para 

Triviños (1987, p. 110) “o estudo descritivo pretende descrever com exatidão os 

fatos e fenômenos de determinada realidade”. Uma das características deste estudo 

é “o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação 

sistemática. Assume, em geral, a forma de levantamento” (SILVA; MENEZES, 2000, 

p.21). 
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Portanto a combinação destes dois tipos de estudo, segundo Marconi e 

Lakatos (2017, p. 126) tem por objetivo 

[...] descrever completamente determinado fenômeno. Podem ser 
encontradas tanto descrições quantitativas e/ou qualitativas quanto 
acumulação de informações detalhadas, como as obtidas por intermédio da 
observação participante. Dá-se precedência ao caráter representativo 
sistemático e, em consequência, aos procedimentos de amostragem 
flexíveis.  
 

Nesse sentido, esta pesquisa se caracteriza pela combinação dos estudos 

exploratórios e descritivos. 

 

3.2 PESQUISA COM UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES 

Nesta seção abordaremos qual público alvo e amostragem desta pesquisa e 

as justificativas para estas escolhas. Serão apresentados ainda os aspectos éticos 

do estudo e sua aprovação no conselho de ética, 

 

3.2.1 Público alvo e amostragem 

Pretende-se investigar a percepção de ingressantes universitários sobre as 

atitudes mediante as aulas de Biologia do ensino médio. Sob esta perspectiva, este 

estudo é constituído por uma amostra por conveniência não-probabilística. As 

técnicas não-probabilísticas caracterizam-se por serem um tipo de amostra na qual o 

pesquisador a estabelece segundo critérios subjetivos. Mattar (2000) diz que os 

motivos para a escolha deste tipo de amostragem devem levar em consideração: a 

população total não estiver disponível para ser pesquisa e quando não existe o 

objetivo de generalizar os dados obtidos. 

As amostras por conveniência, por sua vez, como o próprio nome diz, são 

caracterizadas por um tipo de amostragem selecionada de acordo com a 

conveniência do pesquisador. Para Marotti et. al. (2006) as amostras por 

conveniência são muito utilizadas em estudos exploratórios visto que nestas 

amostras seleciona-se os participantes mais convenientes (em questão de 

proximidade, facilidade de acesso ao pesquisado, tempo e etc.) para o pesquisador. 

Ou seja, pessoas que estão próximas, dispostas ou ao alcance do pesquisador para 

participar da pesquisa que ele pretende desenvolver. 
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3.2.2 Aspectos éticos da pesquisa educacional 

Esta pesquisa foi desenvolvida tendo em vista as orientações legais 

recomendadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 

Paulo (Projeto aprovado em 08/06/2017 – Projeto CEP/UNIFESP no 0224/2020 – 

CAAE: 29439120.3.0000.5505). Por se tratar de uma pesquisa na qual seres 

humanos estão envolvidos diretamente, os participantes consentiram sua 

participação por meio de assinatura digital de termos de consentimento livre e 

esclarecido. Salienta-se que a participação foi voluntária. 

Devido a pandemia e o fechamento de diversos institutos de ensino, a coleta 

de dados desta pesquisa foi realizada via internet por meio de questionários 

indexados na plataforma Microsoft Forms. Desta forma, o aceite para a participação 

da pesquisa ocorreu de modo virtual. Antes do acesso ao questionário, todos os 

participantes confirmaram, por meio de assinatura digital, a maioridade (ter 18 anos 

ou mais) e concordaram em participar deste estudo mediante a leitura e aceitação 

do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), disponível no Apêndice B. 

Este termo garantiu aos estudantes o anonimato em suas respostas, assim como 

garantiu a divulgação futura dos dados obtidos pelo pesquisador. Foi disponibilizado 

uma opção para o envio do termo via e-mail, caso o estudante optasse por receber o 

TCLE na íntegra no formato PDF. Os participantes que não eram maiores de idade 

ou não concordavam com o TCLE foram redirecionados para uma nova página de 

internet, onde a pesquisa não era apresentada. 

Ressalta-se que este projeto de pesquisa fora elaborado seguindo as 

orientações da Resolução no 510, de 7 de abril de 2016 do Conselho Nacional de 

Saúde, que versa sobre as especificidades éticas das pesquisas nas ciências 

humanas e sociais (BRASIL, 2016). De acordo com esta resolução, as pesquisas 

que envolvem seres humanos implicam, do ponto de vista ético e científico, quatro 

princípios referenciais básicos: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. 

Sobre o tipo de estudo desenvolvido, destacamos que este estudo está dentro 

das normas estabelecidas pela Resolução No 510, de 7 de abril de 2016 do 

Conselho Nacional de Saúde, em seu art. 2º, que trata de “pesquisa de opinião 

pública”  
XIV – pesquisa de opinião pública: consulta verbal ou escrita de caráter 
pontual, realizada por meio de metodologia específica, através da qual o 
participante, é convidado a expressar sua preferência, avaliação ou o 
sentido que atribui a temas, atuação de pessoas e organizações, ou a 
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produtos e serviços; sem possibilidade de identificação do participante 
(BRASIL, 2016, p. 44) 

 

Nesse sentido, considera-se este estudo uma pesquisa de opinião pública 

visto que seu principal objetivo é investigar as percepções de ingressantes 

universitários acerca das suas atitudes relacionadas às aulas de Biologia da 

educação básica. 

 

3.3 ETAPAS DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida em três etapas básicas: 

1. Etapa preparatória: consistiu no desenvolvimento e validação do questionário 

de pesquisa e definição do público alvo. 

2. Etapa de aplicação e organização dos resultados: momento em que foi 

aplicado o instrumento de coleta de dados e posteriormente a tabulação dos 

dados obtidos. 

3. Etapa de análise dos dados: momento em que se analisou, interpretou e 

discutiu-se os resultados obtidos. 

 

3.4 DESENVOLVIMENTO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Por meio desta seção veremos o processo de desenvolvimento, validação e 

finalização do instrumento de pesquisa utilizado neste estudo. 

 

3.4.1 O instrumento para coleta de dados 

O instrumento utilizado para a coleta de dados nesta pesquisa foi um 

questionário estruturado. O questionário, nas palavras de Marconi e Lakatos (2017, 

p. 133), “é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada 

de perguntas” e tem como objetivo o levantamento de “opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.” (GIL, 1999, p.128). 

A linguagem utilizada neste instrumento deve ser simples e objetiva, para que o 

respondente entenda com clareza a questão que deve ser respondida. 

Portanto, a escolha deste instrumento de pesquisa para a coleta de dados se 

justifica devido as vantagens oferecida, como: economia de tempo; maior alcance de 

pessoas; aquisição de respostas mais rápidas e mais precisas; maior liberdade e 
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segurança nas respostas, em razão do anonimato; mais tempo para responder e em 

hora mais favorável; e menor risco de distorção, pela não influência do pesquisador 

(MARCONI; LAKATOS, 2017, p. 133). 

Nesse sentido, para Marconi e Lakatos (2017) e Hill e Hill (1998) o uso de um 

questionário pode ser útil, principalmente, para o levantamento de perfis do tipo: a) 

descritivo (quando se quer investigar questões socioeconômicas, como, por 

exemplo, idade, escolaridade, renda e etc); b) comportamental (quando pretende-se 

investigar as relações sobre o modo de agir sob determinadas situações, como, por 

exemplo, padrões de consumo, atitudes, análises de comportamentos social, 

econômico e/ou pessoal sob determinadas circunstâncias);  c) opinativo (quando 

pretende-se investigar quais as opiniões e/ou avaliações do participante sobre 

determinadas condições, circunstâncias, vivências, e etc.) 

As questões que integram este questionário são do tipo fechada. Este tipo de 

questão é formada por opções de respostas elaboradas pelo próprio autor do 

questionário, no qual o respondente assinala apenas a opção que melhor se encaixa 

com sua opinião, dentre as alternativas possíveis (HILL; HILL, 1998, p. 16). Podem 

ser usadas em maior número, dado que permitem “maior agilidade na tabulação e 

análise dos dados” e tem como vantagens a representação de “variáveis, dimensões 

e elementos de análise, que refletem o arcabouço teórico da pesquisa” (MARCONI; 

LAKATOS, 2017, p. 136).  

Finalmente, o questionário desta pesquisa é composto por oitenta e quatro 

perguntas fechadas, em escala ordinal de concordância (do valor 1 ao 5), divididas 

em quatro categorias (divulgação cientifica e confiança na ciência, preconceitos e 

educação sexual, saúde e alimentação, preservação ambiental e meio ambiente) 

distribuídas ao longo de três blocos (percepções sobre a Biologia, percepções sobre 

os conhecimentos de Biologia e atitudes) 

3.4.2 Escala 

Ao  longo do processo de construção do questionário optamos pela escala 

ordinal do tipo Likert de 5 pontos. De forma geral, esta escala é composta por uma 

série de afirmações, onde o respondente expressa seu grau de concordância para 

cada afirmação, na qual cada posição traduz um valor numérico. Nesta pesquisa, os 

graus variam de discordo totalmente (valor 1) à concordo totalmente (valor 5), sendo 

classificados como ordinais. Segundo Hill e Hill (1998) a escala ordinal indica a 
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posição relativa da resposta com relação a alguma característica. Ou seja, ao 

mesmo tempo em que uma resposta é selecionada um valor de ordem de 

concordância é atribuído para ela, conforme pode ser visto na Figura 2. 

 

Figura 2 – Escala Tipo Likert do questionário de pesquisa 

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor 

A opção por esta escala se justifica devido as vantagens oferecidas, como: 

fornecer diretrizes acerca das concepções dos respondentes em relação aos itens 

do questionário e a literalização das categorias de respostas (pois já estão 

previamente determinadas). 

Nesse sentido, as respostas dos participantes serão expressas em um 

processo de mensuração com quatro níveis: (1) a variável (propriedade que se quer 

medir – exemplos: inteligência, memória, temperatura); (2) o atributo (o grau ou 

modalidade em que se manifesta a propriedade medida – exemplos: baixo, médio, 

alto); (3) o valor (modo de expressar de forma numérica o atributo – exemplo: 1, 2 e 

3); e (4) a relação (“ligação” entre os vários valores da variável) (MORAIS, 2005, p. 

5). Estes níveis podem ser observados de forma resumida na Figura 3. 
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Figura 3 – Estrutura do processo de medição (um exemplo) 

 
Fonte: Morais (2005) 

 
Os números que traduzem o valor dado aos atributos podem ser 

determinados por meio de diferentes regras que devem estar de acordo com o 

objetivo de mensuração da pesquisa.  

 

3.4.3 Validação 

A etapa de validação foi realizada em dois momentos: (1) discussão entre 

pares, onde a versão modelo foi enviada para dez professores e pesquisadores da 

área da educação para a análise da consistência do conteúdo das questões. Para 

este momento foi construído um formulário com três opções de ajustes: a) item 

consonância com o tema, sem necessidade de modificação ou exclusão; b)  item em 

consonância com o tema, mas precisa ser modificado; c) item sem consonância com 

o tema, precisa ser substituído ou deletado. Dentre os 45 itens analisados, nenhum 

deles recebeu o atributo (c), sendo apenas selecionados os atributos (a) e (b) para 

as questões. Logo, conforme os feedbacks do atributo (b) dos pesquisadores e 

professores, os ajustes foram realizados e adicionada uma questão aberta ao 

questionário, finalizando esta etapa. Chamaremos o produto desta etapa de 

questionário 1, que por sua vez foi composto por quarenta e quatro questões 

fechadas e uma aberta. A justificativa para a adição da questão aberta se deu, pois, 

como o questionário se trata da análise das atitudes dos estudantes, se fez 

necessário dar a opção aos próprios estudantes de citarem uma atitude não descrita 

no questionário. A versão final do questionário 1 pode ser vista no Apêndice C. 
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Finalizada a fase de produção do questionário 1, foi iniciada a segunda etapa 

de validação que consistiu na aplicação de um projeto, deste questionário, junto ao 

público alvo desta pesquisa.  

 

3.4.4 Projeto Piloto 

A aplicação do projeto piloto foi realizada no mês de agosto do ano de 2020, 

virtualmente via plataforma Microsoft Forms, e foi respondido por 100 estudantes, 

todos parte do público alvo desta pesquisa. Para Marconi e Lakatos (2017, p. 113) o 

projeto piloto é o procedimento mais usado para validar instrumentos de pesquisa e 

sua utilidade consiste em “verificar até que ponto esses instrumentos têm realmente 

condições de garantir resultados isentos de erros”. 

Da mesma forma, Severino (2007) destaca a importância de um projeto piloto 

para a avaliação e revisão, caso seja preciso, do instrumento de coleta, 

aumentando, dessa forma, seu nível de precisão. Nas palavras do autor: 

O questionário deve ser previamente testado (pré-teste), mediante sua 
aplicação a um grupo pequeno, antes de sua aplicação ao conjunto dos 
sujeitos a que se destina, o que permite ao pesquisador avaliar e, se for o 
caso, revisá-lo e ajustá-lo (SEVERINO 2007, p. 126). 

Dessa forma, esta etapa teve como objetivo verificar a compreensão do 

público alvo em relação às afirmações formuladas nos itens do questionário. 

 

Composição dos participantes do projeto piloto 

Os estudantes foram indagados quanto ao seu gênero, ao todo foram 

coletadas 100 respostas e os dados sobre esta questão podem ser vistos na Tabela 

1, logo abaixo: 

Tabela 1 - Sexo dos participantes do projeto piloto 

Sexo Frequência % 
% 

(Válida ) 

Feminino 48 48,0 48,0 

Masculino 52 52,0 52,0 

Total 100 100,0 100,0 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 

Observou-se uma leve superioridade numérica do gênero masculino com 52 

participantes. O gênero feminino foi assinalado por 48 participantes. Salienta-se que 

também foi dada a opção de resposto “Outro” para esta pergunta sobre gênero, 

porém, nenhum estudante assinalou esta opção. 
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representaram um total de 85% dos participantes da amostra. Este dado foi de muita 

valia, visto que esta pesquisa depende das lembranças que os estudantes 

pesquisados têm sobre os conteúdos ministrados na disciplina de Biologia. Nesse 

sentido, quanto mais recente a conclusão mais provável é que os conteúdos e as 

lembranças relacionadas a eles estejam mais disponíveis na memória dos 

respondentes, obtendo assim um maior grau de aproximação sobre quais as 

contribuições que estes conteúdos proporcionaram aos alunos. E dessa forma, 

melhorando o feedback que o projeto piloto pode dar para a construção do 

questionário final de pesquisa. 

Os estudantes foram convidados (opcionalmente) a citar outras atitudes além 

das já vistas no questionário respondido. As respostas para a pergunta aberta 

podem ser vistas Tabela 2: 

Tabela 2 - Atitudes citadas pelos participantes do projeto piloto (continua) 

Atitudes Citadas  
Número de 

Vezes citada 
Parei de Jogar lixo na rua 7 

Parei de Usar Canudinhos Plásticos 6 

Parei de Usar Sacolas Plásticas 6 

Passei a tomar antibiótico no tempo prescrito pelo médico 6 

Virei vegana(o) ou vegetariana(o) 5 

Parei de me automedicar 5 

Passei a fazer compostagem 4 

Sim, mas não me lembro 4 
Parei de usar produtos testados em animais 4 
Parei de fumar cigarros ou narguilés 3 
Passei a comprar produtos de empresas que defendem pautas ambientais 2 

Plantei Arvore(s) 2 

Diminuí o desperdício de Energia elétrica 2 

Cultivei uma horta 2 

Diminuí ou parei com o consumo de bebidas alcoólicas 2 

Me tornei mais ligado(a) a causas ambientais 1 

Passei a usar transportes alternativos não poluentes 1 

 

 

 

Tabela 2 - Atitudes citadas pelos participantes do projeto piloto (continua) 

Atitudes Citadas  
Número de 

Vezes citada 
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Passei a usar menos plástico sempre que possível 1 

Passei a usar produtos biodegradáveis 1 

Deixei de Consumir Carne de porco 1 

Parei de matar insetos atoa 1 

Parei de consumir energéticos (bebida) 1 

Parei de usar copos descartáveis 1 

Modifiquei comportamentos transfóbicos 1 

Aprendi a escovar os dentes corretamente 1 

Escolhi ser professor(a) 1 

Passei a beber mais água 1 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 

Os resultados do projeto piloto indicaram que diversas mudanças precisavam 

ser feitas: reformulação de frases; exclusão de itens, por se mostrar muito complexo 

ou de difícil compreensão por parte dos estudantes; adição de novos itens seguindo 

as atitudes citadas pelos respondentes; maior aprofundamento das questões. 

Por fim, salienta-se que o processo de elaboração e validação do instrumento 

de coleta de dados ocorreu entre os meses de Abril e Setembro do ano 

(aproximadamente 5 meses). Os resultados obtidos no projeto piloto podem ser 

vistos no Apêndice A. Na próxima seção apresentaremos a organização e a versão 

final do questionário de pesquisa. 
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3.5 ORGANIZAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO QUESTIONÁRIO 

Nesta seção apresentaremos a versão final do questionário de pesquisa, seus 

itens bloco e categorias. 

 

3.5.1 Versão Final do Questionário de Pesquisa 

Após a finalização do projeto o questionário sofreu algumas modificações, 

sendo: excluído itens, reformulação e formulação de novas frases adicionando novas 

atitudes e questões mais aprofundadas, chamaremos o produto final da etapa do 

projeto piloto de questionário 2. Este novo questionário foi apresentado, em uma 

reunião, ao grupo de pesquisa “Perspectivas para o Ensino do Conhecimento 

Biológico”, da Universidade Federal de São Paulo (campus Diadema). O grupo é 

composto por docentes mestres e doutores, que lecionam na educação básica e 

superior, mestrandos da área de ensino de biologia e alunos da graduação do eixo 

das ciências naturais. O objetivo desta exposição foi a de uma nova validação por 

pares para o novo questionário. 

O grupo avaliou o questionário e sugeriu o aprofundamento em alguns temas 

vistos nos itens, maior neutralidade nas palavras dos itens (como por exemplo, uma 

das questões, do questionário 2, foi escrita da seguinte forma: “Passei a ser a favor 

do aborto”, após o feedback do grupo de pesquisa, este item foi reescrito para: 

“Passei a ter uma opinião sobre o aborto - contra ou a favor) e a adição de novos 

itens específicos, relacionados a opinião dos estudantes sobre Biologia escolar e 

suas percepções sobre os conhecimentos desta disciplina. Para esse fim, foram 

criados dois blocos de questões: bloco 1 – percepções sobre a disciplina Biologia 

escolar (com questões adaptadas do questionário ROSE); e Bloco 2 – percepções 

sobre os conhecimento de Biologia. Estes blocos se juntaram ao já existente bloco 3 

– atitudes. Os itens destes blocos foram ainda separados em categorias, visando um 

maior aprofundamentos do temas e favorecimento de uma análise mais robusto 

 A versão final do questionário contendo os blocos, novos itens e categorias 

foi apresentado mais uma vez ao grupo de pesquisa “Perspectivas para o Ensino do 

Conhecimento Biológico”, em reunião. Os integrantes do grupo aprovaram as 

alterações e não sugeriram nenhuma nova modificação para o questionário. Nesse 

sentido, encerramos a etapa de elaboração do questionário de pesquisa e sua 

versão final pode ser vista no Apêndice D. 
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O modelo organizacional da sua versão final do questionário pode ser visto 

abaixo por meio da Figura 4. 

Figura 4 – Modelo da Versão Final do Questionário 

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor 

 

Todas as etapas, da construção dos questionários 1 e 2, validação e 

elaboração da versão final, levaram cerca de um ano e seis meses até sua 

finalização (de abril de 2020 a outubro de 2021). A versão final do questionário foi 

aplicada em dezembro de 2021 e janeiro de 2022. As seções seguintes detalharão 

os itens, os blocos e as categorias da versão final do questionário. 

 

3.5.2 Itens do Questionário 

Sobre a organização deste questionário, seguimos a sugestão de Hill e Hill 

(1998) de separar as questões por meio de blocos e categorias com itens que 

dialoguem com as proposições que se deseja investigar, Marconi e Lakatos (2002) 
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dizem que as categorias escolhidas devem estar de acordo com os objetivos geral e 

específico da pesquisa. Dessa forma, ao longo da elaboração do questionário foram 

listados quatro categorias de investigação baseadas no quadro de atitudes globais 

elaborado por Sarabia (1998, p. 58-60) e nas áreas que compreendem os temas 

transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 1999).  

Nesse sentido o questionário contém três blocos de questões, são eles: bloco 

1 - percepção sobre a disciplina Biologia escolar; bloco 2 - percepção sobre 

conhecimentos de Biologia; e bloco 3 - atitudes. Os blocos 2 e 3, por sua vez, 

contém quatro categorias (divulgação cientifica e confiança na ciência e tecnologia, 

preconceitos e educação sexual, saúde e alimentação e, por fim, Preservação e 

Meio Ambiente), nas quais os itens foram distribuídos conforme sua proximidade 

com o tema central de cada uma delas. Estas categorias fazem parte do que 

chamamos de assuntos sociobiológicos, que conforme explicado no capítulo 2, 

referem-se a temas socialmente em evidência na sociedade em torno de questões 

da biologia. 

 

3.5.3 Blocos que constituem o questionário 

O questionário final da pesquisa está organizado em 3 blocos, descritos a 

seguir. 

 

Bloco 1 - Percepções sobre a Biologia 

As afirmações contidas no Bloco 1 do questionário de pesquisa fazem parte 

do Questionário ROSE. Estas questões foram selecionadas tendo em vista a 

apuração da percepção dos aluno a respeito da disciplina escolar Biologia. 

 

Bloco 2 - Percepções sobre os conhecimentos de Biologia 

Os Itens do Bloco 2 foram elaborados com o intuito de investigar as 

percepções sobre os conhecimento de Biologia dos estudantes. Nesse sentido, 

foram compostas afirmações que procuraram conhecer noções básicas dos jovens 

respondentes acerca de temas da biologia escolar socialmente em evidencia, como 

por exemplo: mudanças climáticas, transgênicos, males e benefícios de alimentos 

específicos, depressão, machismo, misoginia, homofobia e transfobia.  
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Busca-se, portanto, por meio deste bloco analisar as percepções dos jovens 

sobre suas posições acerca de temas biológicos atuais, por quais perpassam  

debates em torno da aceitação ou não de informações científicas. 

 

Bloco 3 – Atitudes 

Os Itens do Bloco 3 tem como objetivo investigar as percepções dos 

respondentes sobre as atitudes desenvolvidas por eles mediante os conteúdos das 

aulas de Biologia do Ensino Médio. Nesse sentido, dado a grande gama de 

conteúdos e temas tratados na disciplina de Biologia, selecionamos apenas os 

conhecimentos ligados a temas socialmente em vidência que perpassam pelas 

questões Biológicas retratados no Quadro de Atitudes Globais (SARABIA, 1998, p. 

58-60), nas áreas que compreendem os temas transversais dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio (BRASIL, 1999). Sendo assim, foram elaboradas afirmações sobre as 

possíveis atitudes que estes conhecimentos poderiam promover nos alunos, temas 

como: sexualidade, política, ciência e confiança na ciência, pautas ambientais, 

transgênicos, males e benefícios de alimentos específicos, depressão, machismo, 

misoginia, homofobia e transfobia, auto medicação.  
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3.5.4 Categorias  

Detalharemos a seguir as categorias presentes nos blocos do questionário de 

pesquisa. 

 

Categoria Divulgação Cientifica e Confiança na Ciência e Tecnologia 

Os itens da categoria divulgação cientifica e confiança na ciência e tecnologia, 

estão ordenados no Quadro 2. Inicialmente são mostrados os itens para o Bloco 2 - 

Percepções sobre os conhecimentos de Biologia; logo abaixo estão os Itens do 

Bloco 3 – Atitudes. 

Quadro 2 - Itens da Categoria Divulgação Cientifica e Confiança na Ciência e Tecnologia 

Bloco 2 – Percepções sobre os conhecimentos de Biologia 

Categoria Item Afirmação 
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C02 A ciência é o que temos de mais confiável para chegar a verdade. 

C05 A ciência tenta explicar que Deus não existe. 

C07 A tecnologia está tão avançada que é possível incorporar nas 
vacinas microchips que controlam a mente das pessoas. 

C08 A tecnologia pode reverter quaisquer problemas ambientais 
causados pela humanidade. 

C14 A ciência e a tecnologia podem resolver todos os problemas do 
ambiente 

Bloco 3 - Atitudes 

Categoria Item Afirmação 
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A14 Compartilhei meus conhecimentos aprendidos nas aulas com 
amigos e familiares. 

A15 Fiz postagens na internet acerca dos conhecimentos que aprendi 
durante minhas aulas de Biologia. 

A21 Conheci o trabalho/pesquisa de um(a) grande cientista 
brasileiro(a). 

A22 Conheci grandes pesquisas produzidas no Brasil. 

A24 Passei a confiar menos em explicações religiosas e mais em 
explicações científicas. 

A28 Minha confiança na ciência aumentou. 

A29 Passei a pautar minhas decisões levando em consideração o que 
diz a ciência 

A49 Passei a investigar as fontes das informações lidas 

A50 Não tomei remédios que não tiveram comprovação cientifica 
quanto a sua eficácia 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 
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Por meio desta categoria pretende-se conhecer a percepção dos estudantes 

sobre os conhecimentos e atitudes relacionadas a divulgação cientifica e a confiança 

na ciência.  

 

Categoria Sexualidade e Discriminação 

O quadro 3 exibe os Itens da categoria sexualidade e discriminação. 

Primeiramente são apresentados os itens para o Bloco 2 - Percepções sobre os 

conhecimentos de Biologia; logo após estão os Itens do Bloco 3 – Atitudes. 

Quadro 3 - Itens da Categoria Preconceitos e Educação Sexual 

Bloco 2 – percepções sobre os conhecimentos de Biologia 

Categoria Item Afirmação 
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C01 Pode-se pertencer a determinado sexo e “sentir-se” de outro sexo, ou seja, 
existem pessoas com um corpo masculino que se sentem mulheres e vice-
versa. 

C06 O uso de anticoncepcionais orais, além de prevenir a gravidez, é eficaz na 
proteção contra ISTs. 

C09 O uso de preservativos é um método que previne não só a gravidez, mas 
também as infecções sexualmente transmissíveis. 

C10 O aborto induzido é uma grave violência contra a vida. 

C13 As diferenças biológicas entre homens e mulheres explicam as posições de 
cada um na sociedade. 

C17 Geneticamente, na espécie humana, existem raças superiores a outras. C17 

C19 Biologicamente é natural que indivíduos se relacionem tanto com aqueles do 
mesmo sexo quanto do sexo oposto. 

  Bloco 3 - Atitudes 

Categoria Item Afirmação 
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A01 Comecei a usar preservativos para evitar infecções sexualmente 
transmissíveis 

A05 Identifiquei e modifiquei opiniões/posturas racistas que antes considerava 
normais. 

A06 Passei a me posicionar (ter uma opinião) sobre o aborto. 

A13 Passei a respeitar pessoas com a orientação sexual diferente da minha. 

A23 Passei a ter posições políticas (por exemplo esquerda, direito, centro e etc.) 

A26 Identifiquei e abandonei práticas de bullying que antes pareciam normais pra 
mim. 

A32 Identifiquei e modifiquei falas e posturas machistas. 

A33 Comecei a usar preservativos para evitar gestações não-planejadas 

A34 Identifiquei e abandonei posturas e atitudes homofóbicas 

A45 Modifiquei comportamentos transfóbicos 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 

Por meio desta categoria pretende-se investigar as percepções sobre os 

conhecimentos e as atitudes desenvolvidos pelos estudantes mediante temas 
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relacionados a sexualidade e discriminação relacionada à cor, gênero ou sexo. 

Nesse sentido, espera-se conhecer se as aulas de biologia, na percepção dos 

respondentes, propiciaram mudanças de comportamento de caráter homofóbico, 

machista, misógino, e se existem correlações entre os conhecimentos sobre 

sexualidade e atitudes, como o uso de preservativos para fins de prevenção de 

gestação e/ou infecções sexualmente transmissíveis. 

 

Categoria Preservação ambiental e meio ambiente 

O quadro 4, apresenta os itens da categoria preservação ambiental e meio 

ambiente. Os itens estão dispostos inicialmente no Bloco 2 - Percepções sobre os 

conhecimentos de Biologia; logo abaixo estão os itens do Bloco 3 – Atitudes. 

Quadro 4 - Itens da Categoria Preservação Ambiental e Meio Ambiente 

Bloco 2 – percepções sobre os conhecimentos de Biologia 
Categoria Item Afirmação 
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C12 Como ciclos de aquecimento global já aconteceram antes, o aquecimento vivido 
hoje é natural. 

C15 A formação do planeta Terra se deu há 4,5 bilhões de anos. 
C18 O ciclo da água a faz ser um recurso abundante e infinito para o consumo. 
C20 Uma característica dos plásticos é sua rápida decomposição no ambiente. 

  
Bloco 3 - Atitudes 

Categoria Item Afirmação 
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A04 Diminuí o desperdício de água. 

A07 Passei a fazer um maior reuso de água. 
A08 Separo o lixo em orgânicos e não orgânicos. 
A09 Comecei a separar pilhas, baterias, materiais eletrônicos e lâmpadas para 

encaminhar a postos de recolhimento adequados. 
A18 Separei o óleo de cozinha para descarte correto. 
A27 Identifiquei cientificamente algum animal (por ex. insetos) que faz parte do meu 

cotidiano. 
A30 Reaproveitei materiais que antes iam para o lixo. 
A31 Identifiquei cientificamente as partes de alguma planta. 

A35 Escolhi candidatos(as), em eleições, que defendiam o meio ambiente. 
A37 Parei de Jogar lixo na rua 
A38 Parei de usar canudinhos plásticos 

A39 Parei de Usar Sacolas Plásticas 
A42 Parei de usar produtos que foram anteriormente testados em animais 

A43 Diminuí o desperdício de Energia elétrica 
A44 Me tornei mais ligado(a) a causas ambientais 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 

Por meio desta categoria pretende-se obter dados sobre os conhecimentos e 

as atitudes dos alunos referentes a temas sobre preservação ambiental e meio 

ambiente, como, por exemplo, a destinação dada ao lixo, o uso e reuso da água e se 
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as aulas de biologia os influenciaram na escolha de candidatos políticos que tenham 

em vista a defesa de pautas ambientais. 

 

Categoria Saúde e Alimentação 

No Quadro 5, a seguir, estão os itens da categoria saúde e alimentação. A 

organização do quadro se dá, inicialmente, pelos itens do Bloco 2 - Percepções 

sobre os conhecimentos de Biologia; e posteriormente estão os itens do Bloco 3 – 

Atitudes. 

Quadro 5 - Itens da Categoria Saúde e Alimentação 

Bloco 2 – percepções sobre os conhecimentos de Biologia 

Categoria Item Afirmação 
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C03 Uma refeição balanceada é composta por muita proteína de origem animal e poucos 
carboidratos 

C04 Os aminoácidos essenciais não são produzidos pelo nosso organismo, devendo ser 
obtidos por meio da alimentação. 

C11 Tomar refrigerantes, em excesso, aumenta o risco de desenvolvimento de doenças 
como diabetes, obesidade e gastrite. 

C21  Antibióticos, quando tomados por tempo inadequado, podem selecionar bactérias mais 
resistentes, piorando uma infecção.  

C16 A depressão é uma fase natural da vida, que pode ser curada sem tratamentos. 

C22 Os alimentos transgênicos são organismos geneticamente modificados (OGMs), ou 
seja, possuem o gene de outro organismo em seu código genético, com o objetivo de 
alterar uma característica especificas 

Atitudes 

Categoria Item Afirmação 
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A02 Diminuí o consumo de açúcar industrializado. 
A03 Passei a consumir mais frutas e legumes. 
A10 Parei de consumir refrigerantes. 
A11 Comecei a praticar exercícios físicos com mais frequência. 
A12 Aprendi a ler e entender as informações de rótulos e embalagens de produtos de meu 

consumo. 
A16 Recusei drogas ilícitas após compreender os riscos do seu uso. 
A17 Tomei vacina conforme o recomendado pelas autoridades de saúde, pois compreendi a 

importância da vacinação para mim e a sociedade. 
A19 Consegui identificar produtos transgênicos por meio da leitura das embalagens dos 

produtos. 

A20 Identifiquei fake-news em informações relativas à saúde. 
A40 Passei a tomar antibiótico no tempo prescrito pelo médico 

A25 Identifiquei e abandonei julgamentos depreciativos para com pessoas com depressão. 
A41 Parei de me automedicar 

A46 Aprendi a escovar os dentes corretamente 

A47 Aprendi a lavar as mãos corretamente 

A48 Passei a beber mais água 

A36 Passei a ter uma opinião (a favor ou contra) sobre a legalização da maconha. 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 
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Por intermédio desta categoria pretende-se investigar as percepções sobre os 

conhecimentos e as atitudes desenvolvidas pelos participantes mediante as aulas de 

Biologia sobre os temas de saúde e alimentação, como, por exemplo, prática de 

exercícios físicos, uso de substâncias lícitas e ilícitas, automedicação, depressão, 

alimentação e vacinas. 

 

3.6 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados desta pesquisa ocorreu no meses de dezembro de 2021 e 

janeiro de 2022. Embora tenha-se planejado, inicialmente, aplicar o questionário 

presencialmente, com a chegada da pandemia e o fechamento das universidades foi 

preciso readequar este planejamento e, dessa forma, foi decidido que o questionário 

seria aplicado online, por meio da plataforma virtual para criação de questionários e 

formulários Microsoft Forms. 

Os formulários Microsoft são ferramentas de recolhimento e organização de 

informações e dados realizadas por meio de questionários. Esta plataforma virtual 

permite a criação de até 200 questões por formulário/questionário e respectivamente 

pode recolher até 200 respostas de 200 participantes diferentes. As respostas 

recolhidas são armazenadas em planilhas de Excel que podem ser baixadas e 

posteriormente editadas conforme a análise que o pesquisador deseja realizar. A 

plataforma ainda conta com as opções de visualização para pc e dispositivos moveis 

conforme pode ser vistos nas Figuras 5 e 6. 

A plataforma permite o uso de diferentes estilos de perguntas e métodos de 

entrada para as respostas, como, por exemplo: formato likert clássico, perguntas 

abertas ou perguntas escalares, quebra e divisão das questões em seções, exibição 

de imagens e fórmulas matemáticas. Uma outra possibilidade interessante desta 

ferramenta é a exibição de gráficos referentes as medias e as totalidades das 

perguntas. 
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Figura 5 - Microsoft Forms Versão para Pc 

 
Fonte: do próprio autor 

O Microsoft Forms se saiu, como uma ferramenta de criação de questionário e 

coleta de dados, mais interessante visualmente e mais completa tecnicamente que o 

Google Forms (plataforma usada anteriormente no projeto piloto). 

Durante a participação na pesquisa os respondentes foram expostos a 

afirmações sobre opiniões, conhecimentos e atitudes relacionados a Biologia e os 

seus conteúdos do ensino médio. Os universitários, ao responderem, tinham a 

opção de assinalar seu grau de referência junto ao item exposto, numa Escala que 

variava de 1 a 5, indo de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente). 
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Figura 6 - Microsoft Forms Versão para Dispositivos Móveis 

 
Fonte: do próprio autor 

Ao todo, 103 estudantes participaram desta pesquisa, destes, 5 foram 

descartados por não se enquadrarem num dos pré requisitos desta pesquisa: ser 

ingressante universitário do ano de 2021. Assim, o universo amostral desta pesquisa 

compreende 98 estudantes universitários. As formas de análise dos dados obtidos 

serão detalhadas no capitulo a seguir 

 

3.7 MÉTODOS PARA A ANÁLISE DOS DADOS 

Esta etapa consistiu na definição das abordagens e métodos estatísticos para 

a análise, interpretação e discussão dos resultados obtidos. A seguir estão 

detalhadas os métodos empregados neste estudo. 

 

3.7.1 Percepção 

De acordo com Sheth (2001, p. 286) a percepção é um processo “pelo qual 

um indivíduo seleciona, organiza e interpreta a informação que recebe do ambiente” 

para que o mundo a sua volta ganhe uma representação subjetiva sobre si e sobre o 

conhecimento que possui sobre as coisas, momentos, e pessoas, mesmo que, inda 
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sim, essa visão o leve ao erro. Nesse sentido Souza (2010) argumenta que a 

percepção é uma experiência individual e única de cada indivíduo, pois, cada pessoa 

vê e representa o mundo de uma forma própria e particular.  

Logo, a percepção também pode ser considerada como uma construção 

histórica potencializada pelo ambiente na qual o indivíduo está imerso, e sendo esse 

ambiente dinâmico, a percepção o acompanha podendo mudar conforme a obtenção 

de informações que este ambiente a oferece sobre determinado objeto, fenômeno ou 

pessoa (SOUZA, 2010). Portanto, esta pesquisa entende a percepção como um 

conjunto de significados historicamente construídos que ao serem interpretados 

pelos sujeitos se transformam em ideias e opiniões, influenciando, assim, 

diretamente suas atitudes diante de determinado fenômeno. Desta forma, pretende-

se captar quais as percepções dos estudantes, participantes deste estudo, acerca da 

adoção ou mudanças de atitudes por intermédio dos conteúdos das aulas de 

biologia escolar. 

 

3.7.2 Análise dos Dados 

Para investigar a percepção dos estudantes referente às afirmações do Bloco 

2 - Percepções sobre os conhecimentos de Biologia; e Bloco 3 – Atitudes serão 

apresentados os resultados por meio da análise descritiva geral e comparativa via 

médias, frequências absolutas, índices de porcentagens, desvio padrão, testes de 

significância e correlações. O propósito destas análises é expor as características da 

amostra e identificar os conhecimentos e as atitudes desenvolvidas pelos alunos 

mediante as aulas de Biologia, assim como as correlações existentes e alcance dos 

objetivos propostos para esta dissertação. 

Podemos afirmar que a média das respostas retrata a concordância ou 

discordância dos itens apresentados. Levando em consideração o valor 3,0, que 

corresponde ao valor médio da escala tipo Likert de cinco pontos, concluímos que 

médias acima 3,0 indicam concordância com o item, enquanto médias abaixo de 3,0 

indicam discordância. Para uma compreensão mais apurada dos resultados, além da 

análise descritiva, os resultados também foram submetidos a testes estatísticos não-

paramétricos, com o objetivo de verificar padrões e/ou diferenças existentes na 

amostra.  
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3.7.3 Testes não-paramétricos 

 

Mann-Whitney – Teste estatístico usado para comparar as médias entre duas 

variáveis. Neste estudo, este teste foi usado para investigar se haviam diferenças 

significativas entre as médias dos sexo (masculino e feminino), escola (pública e 

particular). 

Kruskal-Wallis – Teste utilizado para comparar as médias entre três ou mais 

variáveis. Neste estudo, foi aplicado para se investigar se para a variável Religião 

havia diferenças significativas. 

Coeficiente de Spearman – Teste usado para investigar as correlações entre 

duas variáveis. O valor de “r”, varia de -1 a +1, e indica a força da associação, 

quanto mais próximo o valor do coeficiente ( r ) estiver dos extremos ( -1 ou 1), maior 

será a força de correlação. Enquanto que valores próximos de 0 mostram 

correlações fracas ou inexistentes. Como este teste gera valores negativos e 

positivos é necessário a interpretação do sinal, se este é negativo ou positivo. 

Quando positivo, o aumento do valor de uma variável implicara no aumento da outra 

variável. Já para valores negativos, o aumento de uma variável implicara no 

decréscimo da outra. 

Neste estudo, usaremos as proposições de Cohen (1992) para a interpretação 

e análise dos resultados do Coeficiente de Spearman obtidos. Para o Autor: 

 

 

Quando r = ou > 0,10 temos Correlação fraca para Sig < 0,05. 

Quando r = ou > 0,30 temos Correlação moderada para Sig < 0,05. 

Quando r = ou > 0,50  temos Correlação forte para Sig < 0,05. 

 

Nesta pesquisa, este teste foi usado para investigar a existência de 

correlações entre os Blocos 2 – Percepções sobre os conhecimentos de Biologia e 

Bloco 3 – Atitudes, do questionário de pesquisa. Salienta-se, por fim, que para estes 

testes foi adotado um índice de confiança de 95% e um nível de significância de 0,05 

(α=5%) como indicativo de diferença entre os grupos. O alfa de Cronbach alcançado 

foi igual a 0.90.  
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CAPITULO 4 - A PERCEPÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES SOBRE AS 
CONTRIBUIÇÕES DAS AULAS DE BIOLOGIA 

 

 4.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

Nesta seção serão apresentados os dados sobre o perfil dos participantes 

desta pesquisa. Participaram 98 estudantes, todos ingressantes do ano de 2021, 

alunos de uma universidade pública localizada na região da grande São Paulo. Os 

dados foram coletados nos meses de dezembro do ano de 2021 e Janeiro do ano de 

2022.  

 

Sexo dos participantes 

Para a pergunta “Qual é o seu sexo?” foram coletadas 98 respostas e os 

dados sobre esta questão podem ser vistos no Tabela 3, logo abaixo: 

 

Tabela 3 - Sexo dos Participantes 

Sexo Frequência % 
% 

(Válida ) 

Feminino 47 48,0 48,0 

Masculino 51 52,0 52,0 

Total 98 100,0 100,0 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 

Por meio da distribuição acima, observa-se uma leve superioridade numérica 

do sexo masculino, com 51 participantes. O sexo feminino foi assinalado por 47 

participantes.  

 

Idade dos Participantes 

Dado que o público alvo da pesquisa são estudantes ingressantes 

universitários, foi perguntado aos participantes “Qual sua idade?”. Ao todo foram 

coletadas 98 respostas e estas podem ser vistas na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Idade dos Participantes 

Idade Frequência % 
%  

(válida) 

18 12 12,2 12,2 

19 16 16,3 16,3 

20 18 18,4 18,4 

21 12 12,2 12,2 

22 10 10,2 10,2 

23 10 10,2 10,2 

24 6 6,1 6,1 

25 6 6,1 6,1 

26 ou Mais 8 8,2 8,2 

Total 98 100,0 100,0 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 

Visto os dados acima, grande parte (18,4%) dos 98 respondentes assinalou 

ter 20 anos de idade. Para distribuição daqueles com 26 anos ou mais as respostas 

obtidas foram: 3 estudantes afirmaram ter 26 anos; 2 estudantes responderam ter 27 

anos; 1 estudante respondeu ter 28 anos; 1 estudante respondeu ter 29 anos; e 1 

estudante respondeu ter 52 anos. 

 

Ano de conclusão do Ensino Médio. 

Foi perguntado aos participantes da pesquisa “Em qual ano você concluiu o 

Ensino Médio?”. Foram coletadas 98 respostas e os dados podem ser vistos na 

Tabela 5. 

Tabela 5 - Ano de Conclusão do Ensino Médio 

  Frequência % (%) válida 

Até 2013 6 6,1 6,1 

2014 5 5,1 5,1 

2015 10 10,2 10,2 

2016 3 3,1 3,1 

2017 9 9,2 9,2 

2018 8 8,2 8,2 

2019 23 23,5 23,5 

2020 34 34,7 34,7 

Total 98 100,0 100,0 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 

Grande número de participantes (34 estudantes) respondeu que concluiu o 

ensino médio no ano de 2020. Outros 23 participantes responderam que finalizaram 

o ensino médio no ano de 2019. Dessa forma, os estudantes concluintes dos anos 
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de 2019 e 2020 representam 58,2% do total da nossa amostra. O gráfico 3 

apresenta a distribuição destes dados. 

        Gráfico 3 – Ano em que os Participantes concluíram o Ensino Médio 

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor 

Visto que nossa pesquisa depende do conhecimento que os estudantes 

pesquisados têm sobre os conteúdos da Biologia, quanto mais recente a conclusão 

da etapa escolar mais provável é que estes conteúdos e as lembranças relacionadas 

a eles sejam lembradas mais facilmente, assim como as influências que estes 

conteúdos tiveram na promoção de atitudes para os universitários respondentes. 

Assim, este dado é fundamental para se obter um maior grau de aproximação sobre 

as atitudes que os conteúdos de Biologia deixaram como herança aos alunos. 

Escola  

Os participantes da pesquisa foram convidados a assinalar a dependência 

administrativa da escola, pública ou privada, que cursaram durante o ensino médio. 

As respostas que podem ser vistas na Tabela 6: 

Tabela 6 - Escola na qual cursou o Ensino Médio 

Escola Frequência % 

Particular 52 53,1 

Pública 46 46,9 

Total 98 100,0 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 
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Podemos observar, por meio do gráfico acima, que a maioria assinalou ter 

cursado o ensino médio inteiramente em escola particular. Enquanto que a outra 

parte, 46 estudantes, assinalou ter realizado o ensino médio inteiramente em escola 

pública. Ainda foram dadas duas outras opões de respostas: “Maior parte em escola 

pública” e “Maior parte em escola particular”. No entanto, nenhum estudante 

assinalou estas respostas. 

 

Curso pré vestibular 

Sobre a questão “Você fez algum cursinho preparatório para o vestibular?”, 

foram obtidas 98 respostas, das quais os dados podem ser vistos na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Frequência de realização de curso pré vestibular 

  Frequência % % (válida) 

Não 54 55,1 55,1 

Sim 44 44,9 44,9 

Total 98 100,0 100,0 

Fonte: elaborado pelo próprio autor. 

 

Assim, observa-se que a maioria dos estudantes, 54 no total, não fez nenhum 

cursinho pré-vestibular. Enquanto que 44 realizaram algum curso pré vestibular.  

 

Cursos dos participantes  

Para saber em qual curso os ingressantes universitários entraram, foi 

realizada a pergunta “Qual curso você estuda na universidade?”. Os dados para esta 

questão podem ser vistas na Tabela 8 abaixo: 

Tabela 8 - Frequência dos Cursos dos Participantes 

Curso Frequência % % válida 

Ciências 17 17,3 17,3 

Ciências Ambientais 11 11,2 11,2 

Ciências Biológicas 7 7,1 7,1 

Engenharia Química 15 15,3 15,3 

Farmácia 26 26,5 26,5 

Química 22 22,4 22,4 

Total 98 100,0 100,0 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 
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O Gráfico 4 exibe as frequência dos cursos universitários dos quais os 

participantes da pesquisas estão matriculados. 

Gráfico 4 – Curso dos Participantes da Pesquisa 

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor 

Praticamente metade dos respondentes (48 ingressantes) eram dos cursos de 

Química e Farmácia. Outros 15 assinalaram cursar Engenharia Química, 7 Ciências 

Biológicas, 11 de Ciências Ambientais e 17 do curso de Ciências – Licenciatura. 

Este último curso é dividido em quatro áreas da ciência (Química, Biologia Física e 

Matemática) nos dois anos iniciais de graduação e após este período o estudante 

faz a opção por qual área deseja se especializar. Por meio destes dados 

observamos que a amostra desta pesquisa possui características ligadas a cursos 

do domínio da química e biologia. 

 

Renda Familiar dos Estudantes 

Para a questão sobre a renda familiar, o Gráfico 5, abaixo, mostra as 

respostas assinaladas pelos participantes. 
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Gráfico 5 - Renda Familiar dos Participantes 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 

A maioria das respostas dos estudantes ficaram concentradas nas faixas de 3 

até 5 salários mínimos e de 5 até 10 salários mínimos. Isso denota uma renda 

familiar que varia de R$ 2.995 à R$ 9.980 para 51% dos pesquisados. Nesse 

sentido, seguindo os parâmetros do IBGE, os estudantes participantes desta 

pesquisa são predominantemente das Classes C (soma dos rendimentos entre 

quatro e dez salários mínimos) e D (rendimentos entre dois e quatro salário 

mínimos).  

 

Religião dos Participantes 

Os estudantes foram questionados sobre sua Religião e a frequência das 

respostas podem ser vistas na Tabela 9.  

Tabela 9 - Religião dos Participantes 

  Frequência % % (válida) 

Cristão (Católico e evangélico) 36 36,7 36,7 

Nenhuma 53 54,1 54,1 

Outras Religiões 9 9,2 9,2 

Total 98 100,0 100,0 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 
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Conforme observado na tabela acima, a maioria dos pesquisados assinalaram 

não ter nenhuma religião. Tendo em vista que 23 assinalaram serem católicos e 13 

evangélicos, a partir destas respostas foi criado um grupo único (Cristão) para 

concentrar estes dois agrupamentos religiosos, a justificativa (além das semelhanças 

entre as religiões) para esta junção têm em vista proporcionar uma análise mais 

elaborada entre os grupos Cristão e Nenhuma religião. Para outras Religiões 

tivemos 4 Espiritas Kardeccistas, 4 Umbandistas e 1 Budista. Nesta perspectiva, 

observamos que os participantes da pesquisa possuem um perfil 

predominantemente não religioso e religioso cristão. 
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4.2 PERCEPÇÕES SOBRE A DISCIPLINA ESCOLAR BIOLOGIA 

Nesta seção serão exibidas as médias sobre as percepções dos estudantes 

sobre a disciplina escolar Biologia. Dessa forma, veremos, inicialmente, o panorama 

geral dos dados exibidos em ordem decrescente. Logo após, serão apresentados os 

resultados das variáveis sexo e escola. 

 

4.2.1 Panorama geral 

A Tabela 10 apresenta as médias e as frequências para a variante sexo, 

assim como a média total para os itens de percepção dos universitários sobre a 

disciplina Biologia escolar. 

Tabela 10 - Médias gerais para a percepção dos estudantes sobre a Biologia escolar 

 
 

Média 

Total 

Média Teste MW 

p-valor Item Afirmação F M 

P01 A disciplina Biologia aborda conteúdos difíceis 3,14 3,04 3,24 0,40 

P02 A disciplina Biologia é interessante 4,53 4,62 4,45 0,27 

P03 A Biologia me abriu os olhos para empregos novos 

e emocionante 

3,67 4,06 3,31 0,01 

P04 Gosto mais de Biologia do que das outras 

disciplinas 

3,27 3,60 2,96 0,04 

P05 Penso que todos deveriam aprender Biologia 4,72 4,79 4,67 0,62 

P06 Os conhecimentos que adquiro em Biologia serão úteis 

na minha vida cotidiana 

4,60 4,68 4,53 0,19 

P07 Penso que a Biologia que eu aprendi na escola 

melhorou as minhas oportunidades de carreira 

3,65 3,77 3,55 0,40 

P08 A Biologia me tornou mais crítico e cético 3,98 4,17 3,80 0,13 

P09 A Biologia estimulou a minha curiosidade acerca das 

coisas que ainda não conseguimos explicar 

4,44 4,51 4,37 0,61 

P10 A Biologia aumentou o meu gosto pela natureza 4,38 4,43 4,33 0,69 

P11 A Biologia me mostrou a importância da ciência para a 

forma como vivemos 

4,52 4,74 4,31 0,07 

P12 A Biologia que aprendi na escola me ensinou a cuidar 

melhor da minha saúde 

4,42 4,36 4,47 0,95 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Os dados acima apontam que, segundo a percepção dos universitários 

participantes da pesquisa, todos deveriam aprender Biologia, sendo esta disciplina 

interessante, útil para a vida cotidiana e importante para compreender a forma como 
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vivemos. Os respondentes avaliaram que a Biologia foi importante para cuidar da 

saúde, estimular a curiosidade, torna-se mais crítico e cético. A disciplina, para os 

participantes, potencializou as oportunidade de emprego e aumentou o gosto por 

assuntos relacionados à natureza. 

Quanto aos conteúdos da Biologia, os respondentes assinalaram que a 

disciplina possui um nível médio de dificuldade. Na pesquisa de Gouw (2013, p. 

151), realizada nacionalmente, os jovens brasileiros consideraram as disciplinas 

cientificas como “interessante e não concordaram que ela aborda conteúdos 

difíceis”. 

Também foram examinadas as medias da percepção dos estudantes segundo 

a variável sexo (masculino e feminino) e os resultados constataram apenas dois 

Itens (P03 e P04) com diferenças significativas: (1) mulheres foram mais otimistas 

quanto a abertura de novas e emocionantes oportunidades de empregos 

proporcionadas pela Biologia; e (2) gostam mais de Biologia que os homens. 
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4.2.2 Diferenças por Escola 

Os dados exibidos na Tabela 11 mostram as médias e o p-valor para a 

percepção sobre a Biologia entre estudantes que realizaram o ensino médio em 

escolas públicas e particulares. 

Tabela 11 - Percepção sobre a Biologia entre escolas 

Item Afirmação 
Particular 

Média 
Pública 
Média 

Média 
Geral 

Teste MW 
p-valor 

P01 A disciplina Biologia aborda conteúdos difíceis 2,98 3,33 3,14 0,224 

P02 A disciplina Biologia é interessante 4,58 4,48 4,53 0,478 

P03 
A Biologia me abriu os olhos para empregos 
novos e emocionante 

3,63 3,72 3,67 0,973 

P04 
Gosto mais de Biologia do que das outras 
disciplinas 

3,06 3,50 3,27 0,160 

P05 Penso que todos deveriam aprender Biologia 4,67 4,78 4,72 0,678 

P06 
Os conhecimentos que adquiro em Biologia 
serão úteis na minha vida cotidiana 

4,65 4,54 4,60 0,535 

P07 
Penso que a Biologia que eu aprendi na escola 
melhorou as minhas oportunidades de carreira 

3,92 3,35 3,65 0,054 

P08 A Biologia me tornou mais crítico e cético 4,04 3,91 3,98 0,791 

P09 
A Biologia estimulou a minha curiosidade 
acerca das coisas que ainda não conseguimos 
explicar 

4,56 4,30 4,44 0,425 

P10 
A Biologia aumentou o meu gosto pela 
natureza 

4,40 4,35 4,38 0,962 

P11 
A Biologia me mostrou a importância da ciência 
para a forma como vivemos 

4,62 4,41 4,52 0,398 

P12 A Biologia que aprendi na escola me 
ensinou a cuidar melhor da minha saúde 

4,63 4,17 4,42 0,035 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Tanto estudantes da rede pública quanto da rede privada de ensino 

mostraram uma percepção otimista para a disciplina escolar Biologia. Destaque para 

as maiores médias deste bloco referente aos itens P05, P06, P02, P11 e P09. As 

médias elevadas destes itens (próximo ao valor máximo de concordância da escala) 

apontam que há uma percepção positiva para as utilidades cotidianas da Biologia 

escolar para os alunos das redes públicas e privadas. Destaca-se que apenas um 

item (P01) ficou abaixo do valor 3. 
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Observa-se ainda na tabela a presença de uma única diferença significativa, 

referente ao Item P12, entre os componentes da variável. Neste caso, a diferença 

significativa indica que os estudante de escolas privadas assinalaram uma maior 

concordância para a afirmação “A Biologia que aprendi na escola me ensinou a 

cuidar melhor da minha saúde”. 
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4.3 PERCEPÇÕES SOBRE O CONHECIMENTO DE BIOLOGIA 

Nesta seção serão apresentadas análises dos resultados sobre a percepção 

dos universitários sobre os itens do Bloco 2 referente aos conhecimentos das aulas 

de Biologia escolar. Dessa forma, veremos, inicialmente, as médias gerais em ordem 

decrescente de todos os Itens. Logo após, serão apresentados os dados 

(frequências absolutas e médias gerais) de acordo com as categorias propostas para 

a análise dos dados deste estudo. 

Salienta-se, que o valor 3,0 corresponde à média da escala Tipo Likert de 

cinco pontos. Nesse sentido, médias com valores acima de 3,0 indicam 

concordância dos estudantes com a afirmação do item. Logo, quanto mais próximo 

do valor 5,0 (valor máximo da escala do questionário) maior é o grau de 

concordância com a afirmação. Médias abaixo de 3,0 indicam discordância e 

conforme o valor se aproxima de 1,0 (valor mínimo da escala do questionário) maior 

se torna discordância com a frase contida no item. 

 

4.3.1 Panorama geral 

Sendo assim, inicialmente, os dados abaixo exibidos na Tabela 12 mostram a 

média geral de todos os itens do Bloco 2 - Percepções sobre os conhecimentos de 

Biologia, por ordem decrescente. Além das médias dos itens, ainda podem ser vistos 

na tabela o desvio padrão (considerando n=98). Para facilitar a compreensão dos 

resultados, foram marcados em negrito os itens conceitualmente incorretos. 

 

Tabela 12 - Percepções sobre os conhecimentos da Biologia: médias gerais (continua) 

Item Afirmação Média 
Desvio 
Padrão 

C09 O uso de preservativos é um método que previne não só a gravidez, mas 
também as infecções sexualmente transmissíveis. 

4,93 0,41 

C11 Tomar refrigerantes, em excesso, aumenta o risco de desenvolvimento 
de doenças como diabetes, obesidade e gastrite. 

4,87 0,51 

C21 Antibióticos, quando tomados por tempo inadequado, podem selecionar 
bactérias mais resistentes, piorando uma infecção. 

4,80 0,75 

C22 Os alimentos transgênicos são organismos geneticamente modificados 
(OGMs), ou seja, possuem o gene de outro organismo em seu código 
genético, com o objetivo de alterar uma característica especificas. 

4,42 0,95 
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Tabela 12 - Percepções sobre os conhecimentos da Biologia: médias gerais (conclusão) 

C15 A formação do planeta Terra se deu há 4,5 bilhões de anos. 4,36 1,21 

C04 Os aminoácidos essenciais não são produzidos pelo nosso organismo, 
devendo ser obtidos por meio da alimentação. 

4,28 1,22 

C02 A ciência é o que temos de mais confiável para chegar a verdade. 4,04 1,32 

C01 Pode-se pertencer a determinado sexo e “sentir-se” de outro sexo, ou 
seja, existem pessoas com um corpo masculino que se sentem mulheres 
e vice-versa. 

3,84 1,48 

C19 Biologicamente é natural que indivíduos se relacionem tanto com aqueles 
do mesmo sexo quanto do sexo oposto. 

3,68 1,54 

C08 A tecnologia pode reverter quaisquer problemas ambientais 
causados pela humanidade. 

3,06 1,68 

C14 A ciência e a tecnologia podem resolver todos os problemas do 
ambiente 

3,03 1,65 

C05 A ciência tenta explicar que Deus não existe. 3,03 1,84 

C12 Como ciclos de aquecimento global já aconteceram antes, o 
aquecimento vivido hoje é natural. 

2,96 1,83 

C10 O aborto induzido é uma grave violência contra a vida. 2,65 1,63 

C07 A tecnologia está tão avançada que é possível incorporar nas 
vacinas microchips que controlam a mente das pessoas. 

2,24 1,71 

C13 As diferenças biológicas entre homens e mulheres explicam as 
posições de cada um na sociedade. 

2,09 1,66 

C16 A depressão é uma fase natural da vida, que pode ser curada sem 
tratamentos. 

1,92 1,52 

C17 Geneticamente, na espécie humana, existem raças superiores a 
outras. 

1,84 1,50 

C03 Uma refeição balanceada é composta por muita proteína de origem 
animal e poucos carboidratos 

1,71 1,25 

C18 O ciclo da água a faz ser um recurso abundante e infinito para o 
consumo. 

1,63 1,36 

C06 O uso de anticoncepcionais orais, além de prevenir a gravidez, é 
eficaz na proteção contra ISTs. 

1,30 0,84 

C20 Uma característica dos plásticos é sua rápida decomposição no 
ambiente 

1,13 0,64 

Nota: itens (afirmações) conceitualmente incorretos estão destacados em Negrito.  

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Para um maior aprofundamento, compreensão e discussão dos resultados os 

itens foram organizados em categorias. Dessa forma, a seção seguinte contém as 

Tabelas 13, 14, 15, e 16 que apresentam as médias gerais, em ordem decrescente, 

e os gráficos 6, 7, 8 e 9 que exibem as frequências absolutas para cada item dentro 

da sua respectiva categoria. 
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4.3.2 Categoria Divulgação Cientifica e Confiança na Ciência e Tecnologia 

O Gráfico 6 reflete as frequências absolutas para as respostas dos itens desta 

categoria presente no Bloco 2 – Percepções dos conhecimentos de Biologia.  

Gráfico 6 – Frequência absolutas das respostas da categoria divulgação cientifica e confiança 

na ciência e tecnologia do Bloco 2 

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor 

 

Abaixo, na tabela 13 estão dispostos as médias referentes a percepção dos 

estudantes em relação aos itens da categoria “Confiança na Ciência e Tecnologia”. 
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Tabela 13 - Médias para a categoria Divulgação Cientifica e Confiança na Ciência e Tecnologia 

Item Afirmação Média 
Desvio 
Padrão 

C02 A ciência é o que temos de mais confiável para chegar a 
verdade. 

4,04 1,31 

C08 A tecnologia pode reverter quaisquer problemas 
ambientais causados pela humanidade. 

3,06 1,68 

C14 A ciência e a tecnologia podem resolver todos os 
problemas do ambiente 

3,03 1,64 

C05 A ciência tenta explicar que Deus não existe. 3,03 1,84 

C07 A tecnologia está tão avançada que é possível incorporar 
nas vacinas microchips que controlam a mente das 
pessoas. 

2,24 1,70 

Nota: itens (afirmações) conceitualmente incorretos estão destacados em negrito.  
Fonte: elaborado pelo autor. 

A análise das médias dos itens C02, C05, C08 referentes as possibilidades da 

ciência e tecnologia, mostra uma percepção positiva sobre a ciência como um 

caminho confiável para o encontro da verdade e uma divisão, entre os participantes, 

sobre o status onipotente da ciência e tecnologia. Conforme pode ser visto no gráfico 

6, para o item C05 ocorre uma falta de consenso, onde 45% dos estudantes 

discordaram da questão, enquanto 46% concordaram, ou seja, praticamente um 

empate técnico entre os que acreditam que a ciência tenta explicar que Deus não 

existe e aqueles que descordam desta afirmação. Observa-se que a mesma divisão 

do item anterior, acontece o item C08, mas, nesse caso, com destaque para a 

quantidade de universitários (22%) que apontaram indecisão a respeito das 

capacidades da tecnologia na resolução de problemas causados pela humanidade. 

Em um estudo sobre a opinião dos jovens sobre ciência e tecnologia, 

realizado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública 

da Ciência e Tecnologia (INCT-CPCT) em 2019, com 2.206 jovens brasileiros de 

todas as regiões do país, também mostrou uma visão positiva dos jovens sobre a 

ciência e tecnologia, segundo a pesquisa: 70% dos participantes acreditavam que a 

ciência “trazia benefícios pra sociedade”; para 57% a “a ciência e a tecnologia vão 

ajudar a eliminar a pobreza e a fome no mundo”; ainda 82% dos respondentes 

concordaram com a afirmação de que “a ciência e a tecnologia estão tornando 

nossas vidas mais confortáveis” (INCT-CPCT, 2019). 

O Item C07 foi o que obteve a menor média (2,24) da categoria, a afirmação é 

uma fake news muito difundida (principalmente durante o auge da pandemia de 
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covid) em redes sociais e em aplicativos de mensagens instantâneas, por grupos 

conservadores e movimentos anti vacina. A média baixa do item indica discordância 

quanto a afirmação de que há microchips controladores de mente em vacinas. No 

entanto, conforme pode-se ver no gráfico 6, apesar da maioria dos respondentes 

discordar totalmente da frase, impressiona a quantidade de respondentes (28% no 

total) que concordam com a afirmação do Item, dado que o público respondente é 

composto por Universitários das áreas biológicas e química, ou seja, indivíduos, 

possivelmente, bem informados sobre o assunto. 

Ao fazer um recorte e cruzar dados entre duas afirmações (C07 e A17) 

relacionadas a vacinas dos Blocos 2 e 3, observamos que para o grupo de 

estudantes que sinalizou concordar com a afirmação de que é possível existir 

microchips em vacinas, 54,5% (12 estudantes) concordaram totalmente que se 

vacinaram conforme as recomendações médicos após compreenderem a 

importância da vacinação para si e para a sociedade. Ainda neste grupo, 31,8% 

assinalaram indecisão quanto a afirmação do item A17 e 13,7 discordaram 

totalmente. Pereira (2021) sinaliza em seu estudo que cerca de 23% dos 

participantes ficaram receosos em se vacinar após estar sob influência de uma 

notícia falsa sobre a eficácia das vacinas.  

Quadro 6 – Respostas cruzadas dos itens A17 e C07 

  

A17. Tomei vacina conforme o recomendado pelas 
autoridades de saúde, pois compreendi a importância da 

vacinação para mim e a sociedade. 

    
Discordo 

Totalmente 2 3 4 
Concordo 

Totalmente 

C07. A tecnologia está tão 
avançada que é possível 
incorporar nas vacinas 

microchips que controlam a 
mente das pessoas. 

Discordo 
Totalmente 

0 0 2 0 59 

2 0 0 0 0 1 

3 0 0 0 1 8 

4 1 0 2 0 2 

Concordo 
Totalmente 

3 0 7 0 12 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 

Nota-se, por fim, através do quadro acima que 59 participantes assinalaram, 

ao mesmo tempo, concordar totalmente com o Item A17 e discordar totalmente com 

o item C07. Pereira (2021) conclui com sua pesquisa que conforme o acesso à 

informação se torna maior, melhor é a aceitação dos jovens pesquisador quanto ao 
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tema vacinação. No projeto piloto realizado por esta pesquisa mostrou que após ter 

aulas sobre a temática vacinas, 61% dos respondentes passaram a ter as aulas de 

Biologia como principal fonte para formação de opinião sobre o tema, ainda 87% 

destes participantes concordaram que após terem aula sobre este assunto passaram 

a se vacinar conforme o recomendado.  

4.3.3 Categoria Sexualidade e discriminação  

As frequências absolutas para as respostas da categoria sexualidade e 

discriminação, do Bloco 2, podem ser vistas no Gráfico 7. 

 Gráfico 7 - Frequência absoluta das respostas para a categoria preconceitos e educação sexual 

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor 

As médias e o desvio padrão da Categoria “Sexualidade e discriminação” 

podem ser vistos na Tabela 14. Os dados estão organizados por medias em ordem 

decrescente (do maior valor para o menor valor). 
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Tabela 14 - Médias para a categoria Sexualidade e discriminação. 

Item Afirmação Média 
Desvio 
Padrão 

C09 O uso de preservativos é um método que previne não só a gravidez, 
mas também as infecções sexualmente transmissíveis. 

4,93 0,41 

C01 Pode-se pertencer a determinado sexo e “sentir-se” de outro sexo, 
ou seja, existem pessoas com um corpo masculino que se sentem 
mulheres e vice-versa. 

3,84 1,48 

C19 Biologicamente é natural que indivíduos se relacionem sexualmente 
e afetivamente tanto com aqueles do mesmo sexo quanto do sexo 
oposto. 

3,68 1,54 

C10 O aborto induzido é uma grave violência contra a vida. 2,65 1,63 

C13 As diferenças biológicas entre homens e mulheres explicam as 
posições de cada um na sociedade. 

2,09 1,66 

C17 Geneticamente, na espécie humana, existem raças superiores a 
outras. 

1,84 1,50 

C06 O uso de anticoncepcionais orais, além de prevenir a gravidez, é 
eficaz na proteção contra ISTs. 

1,30 0,84 

Nota: itens (afirmações) conceitualmente incorretos estão destacados em Negrito.  
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Partindo da análise do Item (C09) com maior média (4,93) e do item (C06) de 

menor média (1,30), observamos uma concordância e uma discordância, 

respectivamente, quase que plena com as afirmações de cada questão. Estes dados 

evidenciam uma percepção elevada, dos respondentes, acerca dos conhecimentos 

sobre os usos de métodos contraceptivos, como os preservativos e os 

anticoncepcionais. Trindade, Tomé e Pontes (2021), indicam em sua pesquisa de 

percepção sobre sexualidade que 87,5% participantes do estudo apontaram que a 

escola é um ambiente propício para se falar sobre sexualidade, 83% relataram ter 

conhecimentos sobre ISTs e formas de proteção.  

Oliveira et al. (2021, p. 9) destacam em sua pesquisa que a maioria dos 

estudantes pesquisados considerou “que temáticas como violência sexual, IST, 

métodos contraceptivos devem estar presentes no currículo escolar”, no entanto, 

para estes alunos, as discussões dentro do espaço escolar não devem ser “somente 

sobre os métodos contraceptivos que evitam a gravidez, mas abordar aspectos que 

envolvem a responsabilidade diante dos muitos outros aspectos da sexualidade“ 

(OLIVEIRA et al., 2021, p. 9). A abordagem de uma educação sexual para além da 

concepção médica é para Nunes (1996) essencial para a conscientização dos 
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indivíduos rumo a emancipação dos sujeitos para a promoção dos direitos sexuais 

(WAS, 2014) enquanto direito humano. 

Os índices de porcentagem confirmam as hipóteses de concordância das 

médias dos itens C01 e C19. O gráfico 7 exibe que 57% e 58% dos universitários, 

respectivamente, indicaram concordância com as afirmações dos itens. O que 

mostra que a maioria dos estudantes concordam que podem existir pessoas com 

determinado sexo mas que se sentem pertencentes ao sexo oposto; e que 

biologicamente é natural pessoas do mesmo sexo se relacionarem sexualmente e 

afetivamente. Esses resultados mostram que os conhecimentos das aulas de 

Biologia, relacionados ao combate aos preconceitos referentes a sexualidade, 

permitiram que os estudantes formassem uma opinião mais respeitosa e aberta para 

gênero e sexualidade e que ao mesmo tempo naturaliza outras formas de ser e de 

se relacionar. No entanto, os dados mostram que ainda existe uma pequena parcela 

dos estudantes que não superou estas formas de preconceito, 17% discordaram da 

afirmação C01, e 20% da afirmação C19.  

Carvalho (2021) aponta que as aulas de educação sexual se mostraram 

fundamentais para a desconstrução de dogmas, preconceitos e estereótipos 

presentes na sociedade. Louro (2016) destaca que a escola é um espaço favorável 

para a discussão de temas considerados tabu, pois, este ambiente, enquanto 

espaço pedagógico concentra uma variedade de singularidades humanas, e nestes, 

a sexualidade se mostra fortemente presente, sendo este assunto presente em seus 

gestos, conversas, ou ainda, na paredes, banheiro e corredores da escola.  

Por fim, as médias para os Itens C10 (sobre o aborto), C13 (se as diferenças 

biológicas entre homens e mulheres explicam suas posições na sociedade) e C17 

(afirmação de que existem raças humanas superiores a outras) mostram 

discordância para as afirmações contidas neles. Os resultados vistos no gráfico 

revelam que: 29% dos estudantes concordam com a afirmação de que o aborto é 

uma grave violência contra a vida; 23% concordam que as posições de mulheres e 

homens na sociedade podem ser explicadas por meio do viés biológico; e 17% 

concorda que existem raças humanas superiores. Estes números mostram os 

preconceitos sexuais e de gênero persistem em parte significativa dos estudantes, 

mesmos estes assinalando ter acesso a bons níveis de conhecimento e acesso à 

informação (conforme veremos ao longo desta pesquisa). 

 



97 
 

4.3.4 Categoria Saúde e Alimentação 

O Gráfico 8 apresenta as frequências absolutas das respostas para a 

categoria saúde e alimentação do Bloco 2 – Percepções sobre os conhecimento de 

Biologia. 

Gráfico 8 - Frequências absolutas da categoria saúde e alimentação 

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor 

A Tabela 15 mostra os resultados das médias, em ordem decrescente, e o 

desvio padrão da categoria “Saúde e Alimentação” . 
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Tabela 15 - Médias para a categoria Saúde e Alimentação 

Item Afirmação Média 
 Desvio 
Padrão 

C11 Tomar refrigerantes, em excesso, aumenta o risco de 
desenvolvimento de doenças como diabetes, obesidade e gastrite. 

4,87 0,51 

C21 Antibióticos, quando tomados por tempo inadequado, podem 
selecionar bactérias mais resistentes, piorando uma infecção. 

4,80 0,75 

C22 Os alimentos transgênicos são organismos geneticamente 
modificados (OGMs), ou seja, possuem o gene de outro organismo 
em seu código genético, com o objetivo de alterar uma característica 
especifica. 

4,42 0,95 

C04 Os aminoácidos essenciais não são produzidos pelo nosso 
organismo, devendo ser obtidos por meio da alimentação. 

4,28 1,22 

C16 A depressão é uma fase natural da vida, que pode ser curada 
sem tratamentos. 

1,92 1,52 

C03 Uma refeição balanceada é composta por muita proteína de 
origem animal e poucos carboidratos. 

1,71 1,25 

Nota: itens (afirmações) conceitualmente incorretos estão destacados em Negrito.  
Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Os Itens C11, C21, C22 e C04 obtiveram médias elevadas (maior que 4) o 

que pode indicar um alto conhecimento sobre os assuntos: os males do consumo em 

excesso de refringentes; o uso inadequado de antibióticos; o que são transgênicos; 

aminoácidos essenciais e o meio para obtê-los. Referente as porcentagens de 

concordância com as afirmações, denota-se que os estudantes tem um alto grau de 

conhecimento sobre: os riscos que o consumo em excesso de refrigerantes traz a 

saúde (item C11 com 95% de acordo); os males causados por antibióticos quando 

tomados de forma inadequada (item C21 com 95% de concordância); o que são 

alimentos transgênicos (item C22 com 79% concordou); e como os aminoácidos 

essenciais devem ser obtidos (item C04 com 79% concordou). 

O item C16 obteve uma média baixa (1,92), podendo, dessa forma, indicar 

que os conhecimentos adquiridos nas aulas de Biologia desfizeram, para a maioria 

dos estudantes, um mito muito difundido de que depressão se trata de uma fase 

ruim, passageira e que pode ser tratada, portanto, sem qualquer medicação. Isso 

pode ser verificado ao observamos o gráfico, 72% dos estudantes discordaram da 

afirmação do item e apenas 17% concordaram. 
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4.3.5 Categoria Preservação Ambiental e Meio Ambiente 

O Gráfico 9 exibe as porcentagens e a frequências absolutas das respostas 

para cada item da categoria preservação ambiental e meio ambiente presente no 

Bloco 2 do questionário de pesquisa. 

Gráfico 9 - Frequências absolutas da categoria preservação ambiental e meio ambiente 

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor. 
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Pode ser visto na Tabela 16 os valores das médias e do desvio padrão para a 

categoria “Preservação e Meio Ambiente”. 

Tabela 16 - Médias para a Categoria Preservação Ambiental e Meio Ambiente 

Item Afirmação Média 
Desvio 
Padrão 

C15 A formação do planeta Terra se deu há 4,5 bilhões de anos. 4,36 1,21 

C12 Como ciclos de aquecimento global já aconteceram 
antes, o aquecimento vivido hoje é natural. 

2,96 1,83 

C18 O ciclo da água a faz ser um recurso abundante e infinito 
para o consumo. 

1,63 1,36 

C20 Uma característica dos plásticos é sua rápida 
decomposição no ambiente 

1,13 0,64 

Nota: itens (afirmações) conceitualmente incorretos estão destacados em Negrito.  

Fonte: elaborado pelo autor. 

A maioria (3 de 4) das afirmações do questionário de pesquisa da categoria 

Preservação e Meio Ambiente foram compostas por itens conceitualmente 

incorretos. Nesse sentido, ao observamos os resultados, notamos que a maioria dos 

respondentes tiveram ciência destas incoerências conceituais, afinal, todos os itens 

falsos (C12, C18, C20) ficaram abaixo da média de concordância (3,0), indicando, 

portanto, uma discordância com as afirmações. Destaca-se a quase que 

discordância total (96%) acerca da afirmação do Item C20 referente ao tempo de 

decomposição do plástico. 

Estes resultados podem indicam um elevado grau conhecimento sobre as 

questões desta categoria relação, infere-se portanto, que os estudantes mostram um 

bom nível de conhecimento sobre temas relacionados a preservação ambiental e 

meio ambiente. O interesse por estes conteúdos são destaque na pesquisa INCT-

CPCT (2019), onde o tema meio ambiente aparece em primeiro lugar, com 80%, na 

lista de temas de maiores interesses, segundo os jovens participantes da pesquisa. 

No entanto, ainda neste estudo, 54% dos respondentes consideram que os 

cientistas “exageram sobre os efeitos das mudanças climáticas”, resultado próximo 

as porcentagens de concordância do Item C12, que trata sobre o aquecimento 

global. 
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Em entrevista para a Coluna Ecoa2, o diretor de economia verde do WWF-

Brasil, Alexandre Prado, faz observações sobre os perigos da desinformação 

climática. Segundo Prado, um dos principais riscos é o da inação, que pode levar ao 

atraso da implementação de medidas eficazes de combate aos problemas 

climáticos, deixando, estes problemas, em segundo plano na agenda social política 

(LUCIANO, 2022). Portanto em tempos de desinformação e onde a informação está 

em cada lugar do que consumimos no ciberespaço para Jacobi (2002, p. 192) 

 

a educação para a cidadania representam a possibilidade de motivar e 
sensibilizar as pessoas para transformar as diversas formas de participação 
na defesa da qualidade de vida. Nesse sentido cabe destacar que a 
educação ambiental assume cada vez mais uma função transformadora, na 
qual a co-responsabilização dos indivíduos torna-se um objetivo essencial 
para promover um novo tipo de desenvolvimento e o desenvolvimento 
sustentável. Entende-se, portanto, que a educação ambiental é condição 
necessária para modificar um quadro de crescente degradação 
socioambiental. 

 

Os conhecimentos das aulas de Biologia sobre meio ambiente e preservação 

ambiental se tornam, portanto, fundamentais para o acesso à informação de 

qualidade fora do eixo cibernético-midiático. Levando em consideração os resultados 

obtidos nesta categoria estes conhecimentos se mostraram efetivos no que diz 

respeito a identificação de saberes conceitualmente incorretos. De forma geral, 

pode-se concluir que os respondentes apresentam um domínio considerável em 

relação aos temas abordados nas afirmações. 

 

  

 
2 Pode ser vista em: https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/05/28/desinformacao-

climatica-saiba-o-que-e-e-quais-as-suas-consequencias.htm 
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4.4 PERCEPÇÕES SOBRE ATITUDES 

Nesta seção serão apresentadas as análises realizadas sobre as percepções 

dos estudantes acerca das suas atitudes decorrentes das aulas de Biologia ao longo 

do Ensino Médio. Para isso, exibiremos as médias, frequências absolutas, 

porcentagens, diferenças significativas entre variáveis e correlações entre os itens 

dos blocos 2 e 3. As variáveis usadas nesta seção foram: gênero, escola e religião. 

E os testes estatísticos utilizados foram: Mann Whitnney, para encontro de 

diferenças significativas; e Correlação de Spearman, para o encontro de correlação 

entre os blocos 2 e 3 e suas categorias subjacentes. 

A apresentação destes dados se dará seguindo a seguinte ordem: panorama 

geral contendo as maiores e menores médias de todos os itens do bloco 3; 

panorama geral das categorias contendo a média total de cada uma delas; e por fim, 

os resultados e as análises de frequências, porcentagens, médias diferenças 

significas e correlações de cada categoria do bloco 3. 

 

4.4.1 Panorama Geral: As maiores médias 

Na Tabela 17 encontram-se os dados com as dez maiores médias para os 

itens do Bloco 3 - Atitude do questionário de pesquisa. 

Tabela 17 – As maiores médias para as percepções sobre o Desenvolvimento de Atitudes 

Item Categoria Afirmação Média 
A37 Preservação Ambiental e Meio 

Ambiente 
Parei de Jogar lixo na rua 4,72 

A33 Preconceitos e Educação 
Sexual 

Comecei a usar preservativos para evitar gestações 
não-planejadas 

4,67 

A48 Saúde e Alimentação Passei a beber mais água 4,64 

A17 Saúde e Alimentação Tomei vacina conforme o recomendado pelas 
autoridades de saúde, pois compreendi a 
importância da vacinação para mim e a sociedade. 

4,60 

A01 Preconceitos e Educação 
Sexual 

Comecei a usar preservativos para evitar infecções 
sexualmente transmissíveis 

4,60 

A47 Saúde e Alimentação Aprendi a lavar as mãos corretamente 4,54 

A28 Divulgação científica e 
confiança na Ciência e 
Tecnologia 

Minha confiança na ciência aumentou. 4,35 

A04 Preservação Ambiental e Meio 
Ambiente 

Diminuí o desperdício de água. 4,19 

A19 Saúde e Alimentação Consegui identificar produtos transgênicos por meio 
da leitura das embalagens dos produtos. 

4,19 

A43 Preservação Ambiental e Meio 
Ambiente 

Diminuí o desperdício de Energia elétrica 4,17 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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A categoria saúde e alimentação foi a que teve mais itens com maiores 

médias (quatro no total), seguida pelas categorias preservação ambiental e meio 

ambiente, com três itens, preconceitos e educação sexual com dois itens. A 

categoria e divulgação cientifica e confiança na ciência e tecnologia teve apenas um 

item listado na tabela acima. 

 

4.4.2 Panorama Geral: as menores médias 

Na tabela 18 encontram-se os dados com as menores médias para os itens 

da parte de atitude do questionário. 

Tabela 18 - As menores médias para o desenvolvimento de atitudes 

Item Categoria Afirmação Média 
A15 Preconceitos e Educação 

Sexual 
Fiz postagens na internet acerca dos 
conhecimentos que aprendi durante minhas aulas 
de Biologia. 

2,45 

A10 Saúde e Alimentação Parei de consumir refrigerantes. 2,52 

A02 Saúde e Alimentação Diminuí o consumo de açúcar industrializado. 2,53 

A41 Saúde e Alimentação Parei de me automedicar 2,55 

A23 Preconceitos e Educação 
Sexual 

Passei a ter posições políticas (por exemplo 
esquerda, direito, centro e etc.) 

2,64 

A35 Meio Ambiente e 
Preservação Ambiental 

Escolhi candidatos(as), em eleições, que 
defendiam o meio ambiente. 

2,83 

A22 Divulgação e confiança na 
Ciência e Tecnologia 

Conheci grandes pesquisas produzidas no Brasil. 2,85 

A45 Sexualidade Modifiquei comportamentos transfóbicos 2,87 

A09 Meio Ambiente e  
Preservação Ambiental 

Comecei a separar pilhas, baterias, materiais 
eletrônicos e lâmpadas para encaminhar a postos 
de recolhimento adequados. 

2,89 

A21 Divulgação e confiança na 
Ciência e Tecnologia 

Conheci o trabalho/pesquisa de um(a) grande 
cientista brasileiro(a). 

3,08 

A39 Meio Ambiente e  
Preservação Ambiental 

Parei de Usar Sacolas Plásticas 3,10 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Observa-se que as categorias Meio Ambiente e Preservação Ambiental, 

Sexualidade e Discriminação, Saúde e Alimentação obtiveram três itens com as 
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menores médias, enquanto que a categoria Divulgação e confiança na Ciência e 

Tecnologia obteve dois itens. 

 

4.4.3 Panorama por categoria 

A partir desta seção apresentaremos um panorama geral e especifico das 

categorias nas quais os itens foram organizados, conforme pode ser visto mais 

detalhadamente na seção 3.6.4. O objetivo desta seção é analisar quais itens, 

distribuídos ao longo de quatro categorias, mais contribuíram para a adoção ou 

mudanças de atitudes segundo a percepção dos participantes 

Inicialmente serão mostradas as médias gerais para cada categoria, com o 

intuito de comparar o interesse e a contribuição de cada categoria para a adoção de 

atitudes. Mais adiante faremos um maior detalhamento de cada categoria, 

apresentando os resultados por meio da média geral de cada item, analise 

estatística dos itens de cada categoria através dos testes de Mann Whitney e 

Kruskal-Wallis, a fim de identificar diferenças significas entre as variáveis.  

 

4.4.4 Médias totais de cada categoria 

A Tabela 19 abaixo contém os dados das médias gerais de cada categoria. 

Salienta-se que quanto mais a média categoria se aproxima valor 5 maior é sua 

contribuição para a adoção ou mudança de atitudes ocasionados pelas aulas de 

Biologia Cursadas no Ensino Médio. 

 

Tabela 19 - Média Total para cada Categoria do Bloco Atitudes 

Categoria Qtde. De Itens Média Geral 
Saúde e Alimentação 16 3,77 

Educação sexual, raça e política 15 3,69 

Meio Ambiente e Preservação 
Ambiental 10 3,53 

Divulgação e Confiança na Ciência 9 3,41 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Para uma melhor análise dos dados das Categorias, as Tabelas das seções 

abaixo mostrarão os dados sobre seus respectivos Itens. Serão apresentados as 

médias e as correlações entre conhecimento e atitudes. 
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4.4.5 Categoria Divulgação Cientifica e Confiança na Ciência 

Nesta seção serão apresentadas as médias, frequências absolutas e 

porcentagens dos itens da categoria “Confiança na ciência e Tecnologia” do bloco 3 

- Atitudes. As variáveis apresentadas nesta seção serão escola e religião, pois, estas 

obtiveram diferenças significativas. A variável gênero não obteve nenhuma diferença 

significativa e, portanto, os dados desta variável não serão apresentados. 

 

Panorama Geral 

Os resultados das frequências absolutas das respostas para a categoria 

divulgação cientifica e confiança na ciência do Bloco 3 – Atitudes, podem ser vistos 

abaixo no Gráfico 10. 

Gráfico 10 - Frequências absolutas para a categoria divulgação cientifica e confiança na 
ciência 

 
 Fonte: elaborado pelo próprio autor 
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Na Tabela 20 são apresentados as médias para a Categoria Divulgação 

Cientifica e Confiança na Ciência. Os Itens encontram-se em ordem decrescente 

segundo suas médias. 

Tabela 20 - Médias para Atitudes: categoria divulgação cientifica e confiança na ciência 

Item Afirmação Média 
Desvio 
Padrão 

A28 Minha confiança na ciência aumentou. 4,35 1,11 

A29 Passei a pautar minhas decisões levando em 
consideração o que diz a ciência 

4,06 1,19 

A24 Passei a confiar menos em explicações religiosas e 
mais em explicações científicas. 

3,76 1,54 

A49 Passei a investigar as fontes das informações lidas 3,74 1,31 

A50 Não tomei remédios que não tiveram comprovação 
cientifica quanto a sua eficácia 

3,21 1,49 

A14 Compartilhei meus conhecimentos aprendidos nas 
aulas com amigos e familiares. 

3,19 1,69 

A21 Conheci o trabalho/pesquisa de um(a) grande cientista 
brasileiro(a). 

3,08 1,69 

A22 Conheci grandes pesquisas produzidas no Brasil. 2,85 1,67 

A15 Fiz postagens na internet acerca dos conhecimentos 
que aprendi durante minhas aulas de Biologia. 

2,45 1,65 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O itens com as maiores médias (A28, A29) denotam que de forma geral os 

estudantes assinalaram concordância por meio das aulas de Biologia passaram a ter 

uma maior confiança na ciência e a pautar decisões levando em consideração as 

opiniões cientificas. Para estes itens a porcentagem somada de concordância foi de 

66% para o item A29 e 74% para o A28. Houve também uma porcentagem 

considerável de indecisos: 24% referente ao item A29; e 19% para o item A28. As 

médias e porcentagens altas para estes itens indicam que as aulas de Biologia 

contribuíram para o aumento da confiança na ciência. Outras atitudes relacionadas a 

esta confiança como as vistas no itens A24 ( passei a confiar menos em explicações 

religiosas e mais em explicações científicas) e A29 ( passei a pautar minhas 

decisões levando em consideração o que diz a ciência) também obtiveram bons 

números de concordância, sendo: 66% para A29 e 61% para A24. 
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No relatório geral do estudo sobre “O que os jovens brasileiros pensam da 

ciência e da tecnologia?”, INCT-CPCT (2019), os pesquisadores concluíram que “os 

jovens percebem a importância social da C&T e apoiam fortemente a ciência. Os 

dados do estudo mostram que os jovens brasileiros acreditam que os cientistas 

estão entre as fontes mais confiáveis de informação, que a ciência e a tecnologia 

são importantes para o país” (INCT-CPCT, 2019, p. 2).  

O relatório “para conhecer a visão, o interesse e o grau de informação sobre 

assuntos ligados à ciência” (realizado pelo Instituto Gallup e encomendado pela 

organização Wellcome Trust realizado em mais de 140 países) sinaliza que a ciência 

vive atualmente uma crise de credibilidade e necessita de espaços heterogêneos de 

discussão e acesso à informação para a superação deste momento. 

Nesse sentido, os altos índices de aumento de confiança na ciência após as 

aulas de Biologia, apresentados nesta dissertação, se mostram de acordo com a 

interpretação de Chevallard (1991), e da seção teórica 2.1, na qual afirma-se que 

escola pode ser um espaço para o desenvolvimento de atitudes cientificas e acesso 

a informações de mais credibilidade do que as vistas na Internet.  

No entanto, apesar do aumento de confiança na ciência, por parte dos 

pesquisados no nosso estudo, o item A50 (sobre o uso de medicamentos sem 

comprovação cientifica)  obteve um baixo desempenho atitudinal. Apenas 38% dos 

participantes concordaram parcial ou totalmente praticar esta atitude, enquanto que 

37% se mostraram indecisos e 26% assinalaram discordância com o item. O uso e a 

prescrição de medicamentos sem comprovação científica é motivo de grande 

preocupação para o país. Vide os perigos deste habito para a saúde, foi elaborada a 

PL 1.912/2021, que institui punição de seis meses a dois anos de detenção mais 

multa, para aqueles que prescreverem, ministrarem ou aplicarem produtos para fins 

terapêuticos ou medicinais sem evidências sólidas sobre sua eficácia ao longo do 

tratamento de patologias apresentadas pelo paciente (SENADO, 2021). 

Por fim, os itens A21 e A22, relacionados ao conhecimento sobre 

pesquisadores(as) e pesquisas brasileiras, obtiveram médias moderadas e baixas 

respectivamente (o Item A22 ficou abaixo do valor médio 3,0). A porcentagem dos 

itens também mostra uma baixa eficiência das aulas de Biologia para o alcance da 

atitude. Conforme pode ser visto no gráfico, 43% discordaram, 21,4% demonstraram 

indecisão e 36% concordaram com a afirmação de A22. Para o item A21 o índice é 

parecido: 39% assinalaram discordância; 18% indecisão; e 43% concordaram com a 
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afirmação. Os dados denotam, portanto, que parte razoável dos universitários não 

conhece pesquisas brasileiras ou pesquisadores brasileiros. 

Do mesmo modo, a pesquisa INCT-CPCT  (2019, p. 3) mostrou que “a 

maioria dos jovens, e até muitos dos que estão frequentando cursos superiores, não 

consegue mencionar o nome de sequer uma instituição brasileira que faça pesquisa” 

sendo que 93% dos respondentes assinalaram não lembrar o nome de nenhum 

cientista brasileira. Ainda, somente 12% citou o nome de alguma instituição de 

pesquisa cientifica do Brasil. 

Panorama por Escola 

A Tabela 21 exibe as médias e as frequências (N) da variante escola para a 

categoria Divulgação Cientifica e Confiança na Ciência. Para verificação da 

existência de diferenças significativas entre as escolas foi realizado o teste 

estatístico de Mann Whitnney. 

Tabela 21 - Diferenças entre Escolas para o desenvolvimento de atitudes da categoria 

Divulgação Cientifica e Confiança na Ciência 

Item Afirmação 
Particular 

Média 
Pública 
Média 

Teste MW 
P-Valor 

A14 Compartilhei meus conhecimentos aprendidos nas aulas 
com amigos e familiares. 

3,17 3,22 0,92 

A15 Fiz postagens na internet acerca dos conhecimentos que 
aprendi durante minhas aulas de Biologia. 

2,31 2,61 0,41 

A21 Conheci o trabalho/pesquisa de um(a) grande 
cientista brasileiro(a). 

3,67 2,41 0,00 

A22 Conheci grandes pesquisas produzidas no Brasil. 3,23 2,41 0,01 

A24 Passei a confiar menos em explicações religiosas e mais 
em explicações científicas. 

3,65 3,87 0,35 

A28 Minha confiança na ciência aumentou. 4,42 4,26 0,49 

A29 Passei a pautar minhas decisões levando em 
consideração o que diz a ciência 

4,23 3,87 0,20 

A49 Passei a investigar as fontes das informações lidas 3,75 3,74 0,69 

A50 Não tomei remédios que não tiveram comprovação 
cientifica quanto a sua eficácia. 

3,27 3,15 0,75 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Por meio da tabela acima é possível observar que houveram apenas duas 

diferenças significativas com relação as escolas públicas e privadas. As diferenças 

se deram nos itens A21 e A22, ambas afirmações  são referentes ao conhecimento 
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de pesquisadores (as) e pesquisa brasileiras. As escolar particulares obtiveram um 

média maior que as escolas públicas, o que significa que os estudantes das escolas 

privadas concordaram que as aulas de Biologia permitiram a eles conhecer 

pesquisas e pesquisadores brasileiros. 

Panorama por Religião 

Por meio da Tabela 22 é possível observarmos as médias da variável religião 

para a categoria Divulgação Cientifica e Confiança na Ciência. Para esta variável 

ainda foi realizado o teste estatístico de Mann Whitnney com o intuito de identificar a 

existência de diferenças significativas entre cristãos (n = 36), nenhuma religião (n = 

53) e outras religiões (n = 9).  

Tabela 22 - Diferenças entre a variável religião para o desenvolvimento de atitudes da 

categoria Divulgação Cientifica e Confiança na Ciência 

Afirmação 

Cristãos (Católico 
e evangélicos) 

Média 
Nenhuma 
Média 

Outras 
Religiões 

Média 

Teste 
KW P-
Valor 

A14 - meus conhecimentos aprendidos nas aulas 
com amigos e familiares. 

2,94 3,32 3,44 0,50 

A15 - Fiz postagens na internet acerca dos 
conhecimentos que aprendi durante minhas aulas 
de Biologia. 

2,19 2,66 2,22 0,41 

A21 - Conheci o trabalho/pesquisa de um(a) 
grande cientista brasileiro(a). 

3,08 3,23 2,22 0,28 

A22 - Conheci grandes pesquisas produzidas 
no Brasil. 

2,75 3,09 1,78 0,08 

A24 - Passei a confiar menos em explicações 
religiosas e mais em explicações científicas. 

2,72 4,49 3,56 0,00 

A28 - Minha confiança na ciência aumentou. 3,81 4,74 4,22 0,00 

A29 - Passei a pautar minhas decisões 
levando em consideração o que diz a ciência 

3,22 4,57 4,44 0,00 

A49 - Passei a investigar as fontes das 
informações lidas 

3,61 3,77 4,11 0,52 

A50 - Não tomei remédios que não tiveram 
comprovação cientifica quanto a sua eficácia 

2,86 3,36 3,78 0,19 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Para a variável religião foram encontradas quatro diferenças significativas. Os 

cristãos apontaram confiar menos na ciência que os participantes sem religião. 

Deste modo, os religiosos obtiveram menores médias nas afirmações “A24. Passei a 
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confiar menos em explicações religiosas e mais em explicações científicas” e “A29 

Passei a pautar minhas decisões levando em consideração o que diz a ciência” 

Correlações entre Atitudes e Conhecimentos 

A Tabela 23 exibe os valores de r do coeficiente de Spearman para as 

correlações entre os blocos 2 (percepções sobre os conhecimentos de Biologia) e 

bloco 3 (atitudes) da categoria Divulgação Cientifica e Confiança na Ciência. 

Salienta-se que o índice de confiabilidade é de 95% e que serão seguidos os 

parâmetros definidos por Cohen (1992) para a avaliação da força de correlação 

entre os itens dos blocos 2 e 3. 

Tabela 23 - Correlações entre os blocos 2 e 3 para a categoria divulgação cientifica e confiança 
na ciência 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Bloco 3 - Atitudes
Coeficiente de 
Correlação ( r )

Sig. (2 
extremidades)

Coeficiente de 
Correlação ( r )

Sig. (2 
extremidades)

Coeficiente de 
Correlação ( r )

Sig. (2 
extremidades)

Coeficiente de 
Correlação ( r )

Sig. (2 
extremidades)

Coeficiente de 
Correlação ( r )

Sig. (2 
extremidades)

A14. Compartilhei meus conhecimentos
aprendidos nas aulas com amigos e
familiares.

0,173 0,089 -0,529 0,000 -0,536 0,000 -0,467 0,000 -0,324 0,001

A15. Fiz postagens na internet acerca dos
conhecimentos que aprendi durante
minhas aulas de Biologia.

0,254 0,012 -0,207 0,041 -0,308 0,002 -0,152 0,134 -0,050 0,628

A21. Conheci o trabalho/pesquisa de um(a)
grande cientista brasileiro(a).

0,034 0,738 -0,198 0,050 -0,038 0,712 -0,155 0,127 -0,069 0,500

A22. Conheci grandes pesquisas
produzidas no Brasil.

0,028 0,785 -0,321 0,001 -0,161 0,114 -0,212 0,037 -0,093 0,361

A24. Passei a confiar menos em
explicações religiosas e mais em
explicações científicas.

0,578 0,000 -0,317 0,001 -0,423 0,000 -0,212 0,036 -0,088 0,389

A28. Minha confiança na ciência aumentou. 0,548 0,000 -0,312 0,002 -0,328 0,001 -0,177 0,081 -0,121 0,234

A29. Passei a pautar minhas decisões
levando em consideração o que diz a
ciência

0,524 0,000 -0,365 0,000 -0,375 0,000 -0,311 0,002 -0,129 0,207

A49. Passei a investigar as fontes das
informações lidas

0,231 0,022 -0,273 0,007 -0,333 0,001 -0,289 0,004 -0,105 0,304

A50. Não tomei remédios que não tiveram
comprovação cientifica quanto a sua
eficácia

0,285 0,004 -0,589 0,000 -0,373 0,000 -0,485 0,000 -0,354 0,000

C14. A ciência e a 
tecnologia podem 
resolver todos os 

problemas do ambiente

Bloco 2 - Percepções sobre os conhecimentos de Biologia

C02. A ciência é o que 
temos de mais confiável 
para chegar a verdade.

C05. A ciência tenta 
explicar que Deus não 

existe.

C07. A tecnologia está 
tão avançada que é 

possivel incorporar nas 
vacinas microchips que 
controlam a mente das 

C08. A tecnologia pode 
reverter quaisquer 

problemas ambientais 
causados pela 
humanidade.

Correlação Fraca

Correlação Moderada

Correlação ForteL
e

g
e

n
d
a
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De modo geral observa-se a existência de diversas correlações entre os 

conhecimentos e as atitudes: 8 correlações Fracas (3 Positivas e 5 Negativas); 15 

Correlações Moderadas (todas Negativas); e 5 Correlações Fortes (3 Positivas e 3 

Negativas) 

Para item C02, único conceitualmente correto da categoria divulgação 

cientifica e confiança na ciência do Bloco 2, a correlação de Spearman revelou a 

existência de uma correlação forte com as atitudes A24 (r = 0,578; p = 0,000), A28 (r 

= 0,548; p = 0,000), A29 (r = 524; p = 0,000) e fraca para as Atitudes A15 (r = 0,254; 

´= 0,012), A49 (r = 0,231; p = 0,022) e A50 (r = 0,285; p = 0,004). Esses resultados 

indicam fortemente que os estudantes que acreditam que a ciência é o que temos de 

mais confiável para se chegar a verdade, passaram a ter Atitudes como: aumento de 

confiança na ciência (Item A28); pautar as decisões levando em consideração o que 

a ciência diz (item A29); crescimento da confiança em explicações científicas em 

detrimento as explicações religiosas (A24). 

É interessante observar ainda a inexistência de correlações fracas, fortes ou 

moderadas entre a confiança na ciência (Item A28) e a crença na ciência como 

solução para todos os problemas ambientais (item C08) e sociais (item C14), ou 

seja, o aumento de confiança na ciência nos estudantes não teve como 

consequência a ilusão da ciência como onipotente. Ainda para o item A28 observa-

se uma correlação Negativa Moderada (r = -0,328; p = 0,001) entre o aumento de 

confiança na ciência (Item A28) e a crença de que as vacinas possuem chips (item 

C07), em outras palavras, moderadamente, conforme o coeficiente de A28 aumenta, 

diminui-se o coeficiente para a crença de que vacinas possuem chips controladores 

de mentes (Item C07). 

Um dado que chama atenção na tabela acima é a existência de correlações 

Negativas entre todos os itens do bloco de atitudes e as afirmações conceitualmente 

incorretas (Itens C05, C07, C08 e C14) do bloco 2.  
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4.4.6 Categoria Sexualidade e Discriminação 

Apresentaremos inicialmente nesta seção os dados para as frequências 

absolutas, porcentagens e médias (em ordem decrescente) dos itens da categoria 

“Sexualidade e Discriminação”. Adiante, serão expostas as diferenças das variáveis 

escola e religião. Nesse sentido não serão exibidos os dados para a variável gênero, 

pois, não foram encontradas diferenças significativas. Para o encontro destas 

diferenças foi utilizado o Teste de Mann Whitnney. Por fim, serão retratadas as 

correlações entre os blocos 2 e 3 para esta categoria. Nesta parte foi usado o teste 

de correlações de Spearman, que conforme explicado na seção 3.7.3, é empregado 

para descrever a força (se houver) das relações entre variáveis. Salienta-se que o 

índice de confiabilidade foi de 95% e parâmetros definidos para a análise são os 

propostos por Cohen (1992). 

Panorama Geral 

A Tabela 24 exibe as médias da categoria “Sexualidade e Discriminação”. Os 

Itens estão dispostos em ordem decrescente segundo suas médias. 

Tabela 24 - Médias para Atitudes: categoria Preconceitos e Educação Sexual 

Item Afirmação Média 
Desvio 
Padrão 

A33 Comecei a usar preservativos para evitar gestações não-
planejadas 

4,67 0,82 

A01 Comecei a usar preservativos para evitar infecções 
sexualmente transmissíveis 

4,60 0,80 

A13 Passei a respeitar pessoas com a orientação sexual 
diferente da minha. 

3,97 1,35 

A32 Identifiquei e modifiquei falas e posturas machistas. 3,80 1,55 

A26 Identifiquei e abandonei práticas de bullying que antes 
pareciam normais pra mim. 

3,76 1,37 

A34 Identifiquei e abandonei posturas e atitudes homofóbicas 3,73 1,53 

A05 Identifiquei e modifiquei posturas racistas que antes 
considerava normais. 

3,47 1,58 

A06 Passei a me posicionar (ter uma opinião) sobre o aborto. 3,38 1,65 

A45 Modifiquei comportamentos transfóbicos 2,87 1,70 

A23 Passei a ter posições políticas (por exemplo esquerda, 
direito, centro e etc.) 

2,64 1,65 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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O Gráfico 11 apresenta as frequências absolutas das respostas para os itens 

da categoria “sexualidade” do Bloco 3 – atitudes. 

Gráfico 11 - Frequências absolutas da categoria sexualidade e discriminalçao. 

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor 

Os itens A01 e A33, relacionados ao uso de preservativos para prevenção de 

gravidez e ISTs, foram os que obtiveram as melhores médias de concordância. Isto 

também se repete ao observamos a frequência e as porcentagens dos itens: 84% 

concordaram com a promoção da atitude do item A01; 88% dos participantes 

concordaram com o desenvolvimento da atitude do item A33. Estas médias e 

porcentagens altas indicam que as aulas de Biologia do ensino médio tiveram uma 
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elevada taxa de contribuição na promoção de atitudes referentes ao uso de 

preservativos para prevenção de gestações não planejadas e proteção contra 

infecções sexualmente transmissíveis. 

Moraes e Vitalle (2015), Taquette (2013) constatam que as conferencias de 

Cairo e Pequim, realizada na década de 1990, foram marcos fundamentais na 

agenda da saúde sexual e reprodutiva. Os documentos produzidos nestes eventos 

enfatizaram a responsabilidade dos Estados em difundir o acesso ás informação 

referentes as liberdades e saúde sexual e reprodutiva dos indivíduos. Para o alcance 

destes objetivos o Estado deveria desenvolver políticas públicas e ações em torno 

de questões relacionadas ao acesso à métodos contraceptivos, aborto de forma 

segura (dada a permissão do responsável), orientações e serviços ligados 

reprodução humana. A promoção destes serviços afetou a educação dos jovens nas 

escolas. Para Gava e Villela (2016) dado o reconhecimento da sexualidade como 

inerente a constituição humana desde sua infância, a escola tornou-se um ambiente 

singular para o desenvolvimento de políticas e projetos que visavam a garantia aos 

direitos sexuais e reprodutivos. 

Em 2019, a Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar3 (PeNSE), coletou 

informações de 11,8 milhões de estudantes de todo o Brasil com idades de 13 a 17 

anos. Os resultados apontaram que 63,3% dos estudantes usaram preservativos em 

sua primeira relação sexual, enquanto 59.1% afirmou ter usado em sua última 

relação ; 80,8% dos escolares de 16 a 17 anos tinham recebido orientação na escola 

sobre prevenção de gravidez. No caso do acesso às orientações e informações 

referentes a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, 87,1% dos alunos 

de 16 a 17 anos afirmaram terem recebido orientações sobre este tema (IBGE, 

2021). Estes dados junto aos resultados da nossa pesquisa fornecem subsídios para 

conhecermos os impactos positivos que o acesso à informação e a educação pode 

trazer a vida dos jovens. 

Apesar disso, os resultados para as atitudes relacionadas ao respeito a 

pluralidade sexual (A13) e mudança de comportamentos preconceituosos (A05, A26, 

A34 e A45) mostram números consideráveis de indecisão por parte dos 

participantes, sendo: 24% para atitude A05; 33% para A26; 22% para A34; e 22% 

 
3 Realizada em 2019 e divulgada em 2021, numa parceria entre o Ministério da Saúde, 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 
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para A45. Para este último item, referente à modificação de comportamentos 

transfóbicos, os resultados são ainda mais alarmantes, a maior parte dos 

respondentes (42%) assinalou discordância para o desenvolvimento da atitude 

contida na afirmação, o que indica que mesmo após as aulas de Biologia sobre o 

assunto, os comportamentos ligados a transfobia não foram alterados. Vale lembrar 

que o item C01 do bloco 2 (ver seção 4,3,3) relacionado a transexualidade obteve 

20% de discordância e 21% de indecisão, somando estas porcentagens temos 41%, 

numero muito simular a taxa de discordância de promoção da atitude A45.  

Os resultados para o abandono de posturas homofóbicas (A34) apontam que 

após as aulas de Biologia, a maioria adotou esta atitude. Cerca de 57% dos 

universitários concordou com o item. Para a atitude vista no item A26, referente ao 

abandono de práticas de bullying, 54% assinalou com ela.  

Para Louro (2016) a escola apesar de ser um ambiente opressor de corpos 

numa sociedade controladora, pode ser tornar um espaço para a sua libertação. 

Nogueira et al (2016), argumenta que o tema sexualidade e educação sexual 

quando trabalhados além dos seus aspectos biológicos, indo ao encontro dos 

aspecto sociais e psicológicos, pode conduzir o estudantes a reflexões, 

questionamentos, discussões, analises e investigações acerca dos temas de forma a 

estimular a aceitação e encontro de respostas que levam sentido ao 

autoconhecimento. 

Segundo a pesquisa PeNSE (IBGE, 2021), aproximadamente 23% dos alunos 

se  humilhados duas ou mais vezes nos 30 dias anteriores ao estudo. Os motivos 

mais citados de bullying aparência do corpo (16,5%), aparência do rosto (11,6%) e 

cor ou raça (4.6%). Na nossa pesquisa o item A05 trata do abandono de posturas 

racistas, os dados para esta atitude apontam que: 51% concordaram parcial ou 

totalmente; 24,5% mostraram-se indecisos; e 24,5% assinalaram desacordo total ou 

parcial com o item. 

A BNCC, em sua lista de competências a serem desenvolvidas, traz como 

objetivos para o Eixo 8: o autoconhecimento e autocuidado. E para o Eixo 9: 

empatia. Nesse sentido, a base propõe:  

Conhecer-se,  apreciar-se  e  cuidar  de  sua  saúde física  e  emocional,  
compreendendo-se  na  diversidade  humana  e  reconhecendo  suas  
emoções  e  as  dos outros,  com  autocrítica  e  capacidade  para  lidar  
com  elas.  Exercitar  a  empatia,  o  diálogo,  a  resolução  de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos 
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direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de 
indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. (BRASIL, 2018, p. 
11). 

Portanto, as médias abaixo do valor de concordância e a alta porcentagem de 

desacordo para itens relacionados a mudança de comportamentos discriminatórios 

indicam que, segundo a percepção dos participantes desta pesquisa, os 

conhecimentos das aulas de Biologia não foram totalmente efetivos para a adoção 

de atitudes relacionadas a modificação de comportamentos intolerantes. 
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Panorama por Religião 

A Tabela 25 apresenta as médias da variável religião para a categoria 

“Sexualidade e Discriminação”, considerando cristãos (n=36), nenhuma religião 

(n=53) e outras religiões (n=9). O teste estatístico de Mann Whitnney foi utilizado 

tendo como objetivo a identificação de diferenças significativas entre os itens da 

categoria. 

Tabela 25 - Diferenças entre a Variável religião para o desenvolvimento de atitudes da 

categoria Sexualidade e Discriminação. 

Item Afirmação 

Cristão 
(Católico e 
evangélico)

Média 
Nenhuma 

Média 

Outras 
Religiões 

Média 
Teste kW 
P-Valor 

A01 Comecei a usar preservativos para evitar 
infecções sexualmente transmissíveis 

4,58 4,66 4,33 0,97 

A05 Identifiquei e modifiquei posturas racistas que 
antes considerava normais. 

3,19 3,75 2,89 0,28 

A06 Passei a me posicionar (ter uma opinião) 
sobre o aborto. 

2,81 3,79 3,22 0,04 

A13 Passei a respeitar pessoas com a 
orientação sexual diferente da minha. 

3,72 4,30 3,00 0,04 

A23 Passei a ter posições políticas (por exemplo 
esquerda, direito, centro e etc.) 

2,33 2,91 2,33 0,21 

A26 Identifiquei e abandonei práticas de bullying 
que antes pareciam normais pra mim. 

3,42 4,02 3,56 0,17 

A32 Identifiquei e modifiquei falas e posturas 
machistas. 

3,31 4,11 3,89 0,10 

A33 Comecei a usar preservativos para evitar 
gestações não-planejadas 

4,58 4,79 4,33 0,55 

A34 Identifiquei e abandonei posturas e atitudes 
homofóbicas 

3,33 4,00 3,78 0,15 

A45 Modifiquei comportamentos transfóbicos 2,58 3,08 2,78 0,40 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Os dados mostram que houveram duas diferenças significativas referentes 

aos itens A06 (sobre o respeito as demais orientações sexuais) e A13 (relacionada a 

formação de opinião sobre o aborto). Os universitários sem religião obtiveram 

médias maiores quanto ao respeito à orientações sexuais diferentes e para a tomada 

de posição sobre o aborto. Nesse sentido, cristãos se mostraram mais 

conservadores para a adoção de atitudes referentes aos itens em questão. 
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Correlações entre atitudes e conhecimentos 

A Tabela 26 apresenta os dados do coeficiente de Spearman ( r ) para as 

correlações entre os conhecimentos do bloco 2 e as atitudes da categoria 

Sexualidade do bloco 3. O teste usado possui índice de confiabilidade de 95% e os 

parâmetros adotados para a análise são os propostos por Cohen (1992). 

Tabela 26 - Correlações entre os blocos 2 e 3 para a categoria divulgação cientifica e confiança 
na ciência (continua) 

 

Bloco 3 - Atitudes
Coeficiente de 
Correlação ( r )

Sig. (2 
extremidades)

Coeficiente de 
Correlação ( r )

Sig. (2 
extremidades)

Coeficiente de 
Correlação ( r )

Sig. (2 
extremidades)

A01. Comecei a usar preservativos
para evitar infecções sexualmente
transmissíveis

0,155 0,126 -0,059 0,564 0,376 0,000

A05.  Identifiquei e modifiquei posturas
racistas que antes considerava
normais.

0,248 0,014 -0,181 0,075 0,198 0,051

A06. Passei a me posicionar (ter uma
opinião) sobre o aborto. 0,194 0,056 -0,176 0,083 0,152 0,136

A13. Passei a respeitar pessoas com a
orientação sexual diferente da minha. 0,265 0,008 -0,306 0,002 0,220 0,030

A23. Passei a ter posições politicas
(por exemplo esquerda, direito, centro e
etc.)

0,262 0,009 -0,143 0,161 0,026 0,798

A26. Identifiquei e abandonei praticas
de bullying que antes pareciam normais
pra mim.

0,316 0,002 -0,177 0,081 0,188 0,063

A32. Identifiquei e modifiquei falas e
posturas machistas. 0,323 0,001 -0,104 0,309 0,089 0,385

A33. Comecei a usar preservativos
para evitar gestações não-planejadas 0,178 0,080 -0,126 0,215 0,430 0,000

A34. Identifiquei e abandonei posturas
e atitudes homofóbicas 0,356 0,000 -0,308 0,002 0,057 0,575

A45. Modifiquei comportamentos
transfobicos 0,187 0,065 -0,126 0,215 0,054 0,594

C01. Pode-se pertencer a 
determinado sexo e “sentir-se” de 

outro sexo, ou seja, 
existem pessoas com um corpo 

masculino que se sentem 
mulheres e vice-versa.

C06. O uso de anticoncepcionais 
orais, além de prevenir a gravidez, 
é eficaz na proteção contra ISTs.

C09. O uso de preservativos é um 
método que previne não só a 

gravidez, mas também as 
infecções sexualmente 

transmissíveis.

Bloco 2 - Percepções sobre os conhecimentos de Biologia

Correlação Fraca

Correlação Moderada

Correlação ForteL
e

g
e

n
d
a
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Tabela 26 - Correlações entre os blocos 2 e 3 para a categoria divulgação cientifica e confiança 
na ciência (conclusão) 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

De modo geral observamos que para esta categoria foram encontradas: 14 

correlações fracas (8 positivas e 6 negativas); 24 correlações moderadas (6 positivas  

e 18 negativas); e 2 Correlações fortes (todas positivas). 

O Item C01, relacionado a naturalização da transexualidade, possui uma 

correlação moderada (r = 0,356; p = 0,000)  para o Atitude A34, referente a 

identificação e modificação de posturas homofóbicas. No entanto, o conhecimento 

deste item obteve uma correlação muito fraca (r = 0,187; p = 0,065) para o 

desenvolvimento da atitude A45, relacionada a modificação de comportamentos 

transfóbicos. Nesse sentido, embora, o item C01 tenha tido um bom grau de 

concordância (média = 3,84) não foi identificada correlação com a atitude ligada a 

superação da homofobia.   

Para o item C09 referente aos conhecimentos dos usos de preservativos 

identifica-se uma correlação positiva Moderada para o desenvolvimento das atitudes 

A01 (uso de preservativos para prevenção de IST’s) e A33 (uso de preservativos 

Bloco 3 - Atitudes
Coeficiente de 
Correlação ( r )

Sig. (2 
extremidades)

Coeficiente de 
Correlação ( r )

Sig. (2 
extremidades)

Coeficiente de 
Correlação ( r )

Sig. (2 
extremidades)

Coeficiente de 
Correlação ( r )

Sig. (2 
extremidades)

A01. Comecei a usar preservativos para
evitar infecções sexualmente transmissíveis -0,057 0,575 0,032 0,754 0,047 0,647 0,257 0,011

A05.  Identifiquei e modifiquei posturas
racistas que antes considerava normais. -0,277 0,006 -0,428 0,000 -0,396 0,000 0,068 0,509

A06. Passei a me posicionar (ter uma
opinião) sobre o aborto. -0,359 0,000 -0,276 0,006 -0,375 0,000 0,302 0,002

A13. Passei a respeitar pessoas com a
orientação sexual diferente da minha. -0,296 0,003 -0,448 0,000 -0,406 0,000 0,235 0,020

A23. Passei a ter posições politicas (por
exemplo esquerda, direito, centro e etc.) -0,372 0,000 -0,445 0,000 -0,338 0,001 0,199 0,050

A26. Identifiquei e abandonei praticas de
bullying que antes pareciam normais pra
mim.

-0,191 0,059 -0,331 0,001 -0,343 0,001 0,197 0,052

A32. Identifiquei e modifiquei falas e
posturas machistas. -0,211 0,038 -0,406 0,000 -0,536 0,000 0,177 0,082

A33. Comecei a usar preservativos para
evitar gestações não-planejadas -0,023 0,823 0,045 0,662 0,034 0,743 0,232 0,022

A34. Identifiquei e abandonei posturas e
atitudes homofóbicas -0,300 0,003 -0,544 0,000 -0,497 0,000 0,209 0,039

A45. Modifiquei comportamentos
transfobicos

-0,287 0,004 -0,404 0,000 -0,387 0,000 0,137 0,178

C10. O aborto induzido é 
uma grave violência contra 

a vida.

C13. As diferenças 
biológicas entre homens e 

mulheres explicam as 
posições de cada um na 

sociedade.

C17. Geneticamente, na 
espécie humana, existem 
raças superiores a outras.

C19. Biologicamente é 
natural que indivíduos se 

relacionem tanto com 
aqueles do mesmo sexo 
quanto do sexo oposto.

Bloco 2 - Percepções sobre os conhecimentos de Biologia

Correlação Fraca

Correlação Moderada

Correlação ForteL
e
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e
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para evitar gravidez), conforme o índice de correlação: r = 0,379; p = 0,000 para C09 

e A01; r = 0,430; p = 0,000 para C09 e A33. Estes resultados indicam que os 

conhecimentos sobre usos de preservativos das aulas de Biologia tem correlação 

moderada no uso de preservativos. 

Os itens C13 (as diferenças biológicas entre homens e mulheres, explicam 

suas posições sociais) e A32 (identifiquei e modifiquei falas e posturas machistas) 

possuem uma correlação moderada negativa (r = -0,408; p = 0,000). Esta mesmo 

atitude A32 obteve uma correlação forte negativa (r= 0,536; p 0,000) com o item 

C17. Já para os itens relacionadas ao aborto (C10 e A06) obtiveram uma correlação 

moderada negativa (r = -0,359; p = 0,000). 

Por último, o conhecimento C17 (geneticamente na espécie humana, existem 

raças superiores a outras) e a atitude A05 (identifiquei e modifiquei posturas 

racistas) foi identificada uma correlação moderada negativa (r = -0,398; p = 0,000).  
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4.4.7 Categoria Saúde e Alimentação 

Nesta seção veremos os resultados das frequências, porcentagens e médias, 

para os itens da categoria Saúde e Alimentação. Adiante, as diferenças significativa 

para a variável escola. As variáveis religião e gênero não apresentaram diferenças 

significativa e, portanto, seus dados não serão exibidos. Por fim, serão exibidos os 

resultados de correlação entre os blocos 2 e 3 para esta categoria. 

Panorama Geral 

O gráfico 12 contém as frequências absolutas para as respostas dos itens da 

categoria saúde e alimentação do Bloco 3 – atitudes. 

Gráfico 12 - Frequências absolutas das respostas da categoria saúde e alimentação 

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor 
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A Tabela 27, logo abaixo, mostra um panorama geral das médias em ordem 

decrescente para a categoria Saúde e Alimentação. 

Tabela 27 - Médias para Atitudes: categoria Saúde e Alimentação 

Item Afirmação Média 
Desvio 
Padrão 

A48 Passei a beber mais água 4,64 0,79 

A17 Tomei vacina conforme o recomendado pelas autoridades de 
saúde, pois compreendi a importância da vacinação para mim e 
a sociedade. 

4,60 0,98 

A47 Aprendi a lavar as mãos corretamente 4,54 0,99 

A19 Consegui identificar produtos transgênicos por meio da leitura 
das embalagens dos produtos. 

4,19 1,24 

A16 Recusei drogas ilícitas após compreender os riscos do seu uso. 4,10 1,26 

A20 Identifiquei fake-news em informações relativas à saúde. 4,07 1,36 

A12 Aprendi a ler e entender as informações de rótulos e embalagens 
de produtos de meu consumo. 

4,03 1,29 

A46 Aprendi a escovar os dentes corretamente 3,96 1,30 

A40 Passei a tomar antibiótico no tempo prescrito pelo médico 3,96 1,32 

A25 Identifiquei e abandonei julgamentos depreciativos para com 
pessoas com depressão. 

3,89 1,44 

A03 Passei a consumir mais frutas e legumes. 3,71 1,40 

A11 Comecei a praticar exercícios físicos com mais frequência. 3,57 1,55 

A36 Passei a ter uma opinião (a favor ou contra) sobre a legalização 
da maconha. 

3,42 1,63 

A41 Parei de me automedicar 2,55 1,54 

A02 Diminuí o consumo de açúcar industrializado. 2,53 1,54 

A10 Parei de consumir refrigerantes. 2,52 1,43 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Os itens A47 e A46 vinculados ao desenvolvimento de atitudes de hábitos 

saudáveis de higiene pessoal obtiveram médias de 4,57 e 3,96 respectivamente. O 

que indica concordância, refletidos também no índice de porcentagem dos itens, na 

adoção de atitudes referentes a escovar os dentes (61,2% de concordância parcial 

ou total) e lavar as mãos corretamente (83,7% de concordância parcial ou total). 
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Este último item se tornou ainda mais fundamental nos tempos de pandemia em que 

vivemos. 

As atitudes relacionadas ao desenvolvimento de melhores hábitos físicos e 

alimentares obtiveram médias elevadas para os itens A48, A19, A12, A11 e A03. 

Nesse sentido os conhecimentos das aulas de Biologia promoveram uma maior 

compreensão sobre as informações das embalagens dos alimentos, um maior 

consumo de agua, frutas e legumes, e para a identificação de produtos transgênicos. 

Os itens A02 e A10 obtiveram as menores médias e baixos índices de concordância 

dada a porcentagem: 51% de discordância para o item A02; e 47% de discordância 

para o item A10. Estas atitudes também alcançaram as menores taxas de 

concordância, sendo: 24% para A02; e 20% para A10. O que sugere que os jovens  

diminuíram pouco seu consumo de refrigerantes e açúcar industrializado apesar de 

apontaram conhecer  bem os riscos desta prática, conforme visto no item C11 (tomar 

refrigerantes em excesso aumenta os riscos de diversas doenças) que obteve um 

dos maiores índices de concordância (95%) deste estudo. Portanto, embora os 

estudantes tenham um elevado grau de conhecimento sobre os males à saúde que o 

consumo em excesso de refrigerantes causa, os mesmos não desenvolveram 

atitudes referentes a diminuição do consumo deste liquido. 

Sobre os hábitos alimentares de alunos de 13 a 17 anos, a Pesquisa Nacional 

de Saúde do Escolar (PeNSE) realizada em 2019, expôs que a maior parte dos 

estudantes consumiam feijão (59,0%), seguido de guloseimas doces (32,8%) e 

legumes e verduras (28,8%). As frutas e refrigerantes tiveram queda se comparado 

com a pesquisa realizada em 2015, passando de 30,9% para 26,9% e de 27,2% 

para 17,2%, respectivamente (IBGE, 2021). 

Os itens relacionados ao uso de medicações e drogas (itens A16, A17, A36 e 

A40) atingiram por sua vez bons índices de concordância com as atitudes 

formuladas. Desta forma, denota-se que boa parte dos estudantes pesquisados 

passou a recusar drogas ilícitas, vacinar-se, tomar antibiótico no tempo correto e a 

ter uma opinião sobre a legalização da maconha. Destaque positivo para afirmação 

A17 (sobre tomar vacinas conforme o recomendado) que recebeu 85% de 

concordância, a maior porcentagem dentre os itens desta categoria. Isso sugere que 

a maioria dos estudantes passou a tomar vacinas conforme o recomendado pelas 

autoridades sanitárias. O que salienta a importância das aulas de Biologia para a 

saúde individual e comunitária. O destaque negativo neste grupo de atitude ficou por 



124 
 

conta do item A41 (parei de me automedicar) que alcançou apenas 27% de 

concordância total e parcial. Enquanto teve 49% de discordância. Estes resultados 

indicam que a automedicação ainda persiste sobre os jovens pesquisados. Segundo 

dados divulgados pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade no Brasil 79% 

das pessoas com mais de 16 anos já admitiram ter tomado medicamentos sem 

prescrição médica pelo menos uma vez (ICTQ, 2018). 

O item A25 referente ao julgamentos de pessoas com depressão apresentou 

resultados positivos, pois, 61% dos jovens assinalaram ter abandonado, total ou 

parcialmente, julgamentos depreciativos para com pessoas com depressão. Para a 

atitudes A20, relacionada a identificação de fake News vinculadas a saúde, 71% dos 

universitários apontaram concordância para a adoção desta atitude. 

 

Panorama por Escola 

A tabela 28 exibe os dados das diferenças entre escolas, particular (n=52) e 

pública (n=46) para as atitudes da categoria Saúde e alimentação do bloco 3. Nesta 

tabela é possível observar as médias para os dois grupos e, também, se houveram 

diferenças significativas entre eles.  

Tabela 28 - Diferenças entre Escolas para o desenvolvimento de atitudes da categoria Saúde e 
Alimentação (continua) 

Item Afirmação 
Particular 

Média 
Pública  
Média 

Teste MW 
P-Valor 

A02 Diminuí o consumo de açúcar industrializado. 2,56 46 0,80 

A03 Passei a consumir mais frutas e legumes. 3,71 46 0,87 

A10 Parei de consumir refrigerantes. 2,48 46 0,85 

A11 Comecei a praticar exercícios físicos com mais 
frequência. 

3,85 46 0,05 

A12 Aprendi a ler e entender as informações de 
rótulos e embalagens de produtos de meu 
consumo. 

4,23 46 0,09 

A16 Recusei drogas ilícitas após compreender os riscos 
do seu uso. 

4,17 46 0,94 

A17 Tomei vacina conforme o recomendado pelas 
autoridades de saúde, pois compreendi a 
importância da vacinação para mim e a sociedade. 

4,65 46 0,75 
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Tabela 28 - Diferenças entre Escolas para o desenvolvimento de atitudes da categoria Saúde e 
Alimentação (conclusão). 

Item Afirmação 
Particular 

Média 
Pública  
Média 

Teste MW P-
Valor 

A19 Consegui identificar produtos transgênicos 
por meio da leitura das embalagens dos 
produtos. 

4,46 46 0,02 

A20 Identifiquei fake-news em informações relativas 
à saúde. 

4,25 46 0,15 

A25 Identifiquei e abandonei julgamentos 
depreciativos para com pessoas com 
depressão. 

3,94 46 0,91 

A36 Passei a ter uma opinião (a favor ou contra) 
sobre a legalização da maconha. 

3,56 46 0,24 

A40 Passei a tomar antibiótico no tempo prescrito 
pelo médico 

3,83 46 0,25 

A41 Parei de me automedicar 2,50 46 0,70 

A46 Aprendi a escovar os dentes corretamente 4,19 46 0,09 

A47 Aprendi a lavar as mãos corretamente 4,69 46 0,24 

A48 Passei a beber mais água 4,73 46 0,22 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Houveram quatro diferenças significativas entre as escolas particulares e públicas. 

Em todas as diferenças, as aulas de Biologia do ensino médio contribuíram em 

maior grau (se comprados aos alunos de escola pública) para que os estudantes de 

escolas particulares adotassem atitudes vinculadas a práticas de exercícios físicos, 

leitura de rótulos de embalagens e identificação de transgênicos. 

 

Correlações entre Atitudes e Conhecimentos 

Na Tabela 29 estão os valores do coeficiente de Spearman ( r ) para as 

correlações entre os conhecimentos e atitudes da categoria Saúde e Alimentação. O 

Coeficiente de Spearman tem como objetivo descrever a força (se houver) das 

relações entre variáveis. Em outras palavras, o teste permite analisar se, quando o 

valor de uma variável aumenta ou diminui, o valor da outra variável aumenta ou 

diminui. Salienta-se que serão seguidos os parâmetros definidos por Cohen (1992) 

para a avaliação da força de correlação entre variáveis (para mais detalhes destes 

parâmetros ver Seção 3.8.3). 

 



126 
 

Tabela 29 - Correlações entre os blocos 2 e 3 para a categoria divulgação cientifica e confiança 
na ciência (continua) 

 
 

 

Bloco 3 - Atitudes
Coeficiente de 
Correlação ( r )

Sig. (2 
extremidades)

Coeficiente de 
Correlação ( r )

Sig. (2 
extremidades)

Coeficiente de 
Correlação ( r )

Sig. (2 
extremidades)

A02. Diminuí o consumo de açúcar
industrializado.

0,078 0,443 -0,073 0,476 0,106 0,298

A03. Passei a consumir mais frutas e legumes. -0,022 0,832 0,049 0,631 0,172 0,091

A10.  Parei de consumir refrigerantes. 0,054 0,595 0,056 0,582 -0,051 0,619

A11.  Comecei a praticar exercícios físicos com
mais frequência. 0,100 0,328 0,269 0,007 0,092 0,368

A12. Aprendi a ler e entender as informações de
rótulos e embalagens de produtos de meu
consumo.

0,008 0,940 0,109 0,283 0,051 0,621

A16. Recusei drogas ilícitas após compreender
os riscos do seu uso. 0,067 0,513 0,071 0,490 0,126 0,218

A17. Tomei vacina conforme o recomendado
pelas autoridades de saúde, pois compreendi a
importância da vacinação para mim e a
sociedade.

0,162 0,112 -0,198 0,051 -0,017 0,864

A19. Consegui identificar produtos transgênicos
por meio da leitura das embalagens dos produtos. -0,120 0,239 0,211 0,037 0,213 0,035

A20. Identifiquei fake-news em informações
relativas à saúde. -0,041 0,689 -0,126 0,216 0,148 0,146

A25. Identifiquei e abandonei julgamentos
depreciativos para com pessoas com depressão. 0,105 0,303 -0,064 0,531 0,011 0,918

A36. Passei a ter uma opinião (a favor ou contra)
sobre a legalização da maconha. 0,127 0,214 0,065 0,526 -0,035 0,729

A40. Passei a tomar antibiótico no tempo
prescrito pelo médico

0,124 0,225 -0,132 0,197 -0,020 0,843

A41. Parei de me automedicar 0,112 0,274 -0,101 0,325 -0,079 0,437

A46. Aprendi a escovar os dentes corretamente 0,076 0,454 0,140 0,169 0,281 0,005

A47. Aprendi a lavar as mãos corretamente 0,169 0,096 0,166 0,103 0,165 0,104

A48. Passei a beber mais água -0,054 0,601 0,139 0,173 -0,024 0,817

C03. Uma refeição balanceada é 
composta por muita proteína de 

origem animal e poucos 
carboidratos

C04. Os aminoácidos 
essenciais não são produzidos 
pelo nosso organismo, devendo 

ser obtidos por meio da 
alimentação.

C11. Tomar refrigerantes, em 
excesso, aumenta o risco de 
desenvolvimento de doenças 
como diabetes, obesidade e 

gastrite.

Bloco 2 - Percepções sobre osconhecimentos de Biologia.

Correlação Fraca

Correlação Moderada

Correlação ForteL
e

g
e

n
d
a
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Tabela 29 - Correlações entre os blocos 2 e 3 para a categoria divulgação cientifica e confiança 
na ciência (continua) 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Esta foi a categoria que obteve o menor número de correlações dentre as 

analisadas nesta pesquisa, no total foram observadas: 8 correlações fracas (5 

positivas e 3 negativas); 2 correlações moderadas (todas negativas); e 1 correlação 

forte negativa 

No entanto, analisar a inexistência de correlações se mostra interessante para 

esta categoria, como, por exemplo, embora o Item C11 (sobre os riscos do consumo 

de refrigerante em excesso) tenha uma das maiores médias de concordância (4,87 

ver Seção 4.3.4) deste estudo, este conhecimento não obteve correlações para o 

desenvolvimento das atitudes A02 (diminuir o consumo de açúcar Industrializado) e 

Bloco 3 - Atitudes
Coeficiente de 
Correlação ( r )

Sig. (2 
extremidades)

Coeficiente de 
Correlação ( r )

Sig. (2 
extremidades)

Coeficiente de 
Correlação ( r )

Sig. (2 
extremidades)

A02. Diminuí o consumo de açúcar
industrializado. -0,261 0,009 0,068 0,509 -0,092 0,367

A03. Passei a consumir mais frutas e legumes. -0,267 0,008 0,195 0,054 0,111 0,277

A10.  Parei de consumir refrigerantes. -0,189 0,063 0,108 0,289 -0,044 0,670

A11.  Comecei a praticar exercícios físicos com
mais frequência. 0,059 0,565 0,068 0,507 0,058 0,568

A12. Aprendi a ler e entender as informações de
rótulos e embalagens de produtos de meu
consumo.

-0,070 0,495 0,083 0,418 -0,001 0,991

A16. Recusei drogas ilícitas após compreender os
riscos do seu uso. -0,002 0,988 0,056 0,583 0,084 0,409

A17. Tomei vacina conforme o recomendado pelas
autoridades de saúde, pois compreendi a
importância da vacinação para mim e a sociedade.

-0,441 0,000 0,043 0,676 0,000 0,997

A19. Consegui identificar produtos transgênicos
por meio da leitura das embalagens dos produtos. -0,052 0,608 0,145 0,154 0,084 0,412

A20. Identifiquei fake-news em informações
relativas à saúde. -0,316 0,002 0,194 0,056 0,068 0,508

A25. Identifiquei e abandonei julgamentos
depreciativos para com pessoas com depressão. -0,512 0,000 0,071 0,485 0,138 0,176

A36. Passei a ter uma opinião (a favor ou contra)
sobre a legalização da maconha. -0,277 0,006 0,125 0,220 0,099 0,333

A40. Passei a tomar antibiótico no tempo
prescrito pelo médico -0,082 0,424 -0,041 0,689 0,111 0,275

A41. Parei de me automedicar -0,171 0,093 -0,159 0,119 0,095 0,352

A46. Aprendi a escovar os dentes corretamente 0,014 0,892 0,229 0,023 0,061 0,554

A47. Aprendi a lavar as mãos corretamente 0,071 0,489 0,163 0,109 -0,043 0,675

A48. Passei a beber mais água -0,124 0,224 0,090 0,377 0,043 0,677

C16. A depressão é uma fase 
natural da vida, que pode ser 

curada sem tratamentos.

C21. Antibióticos, quando 
tomados por tempo inadequado, 
podem selecionar bactérias mais 

resistentes, piorando uma 
infecção.

C22. Os alimentos 
transgênicos são organismos 
geneticamente modificados 

(OGMs), ou seja, possuem o 
gene de outro organismo em 
seu código genético, com o 

objetivo de alterar uma 
característica espec...

Bloco 2 - Percepções sobre osconhecimentos de Biologia.

Correlação Fraca

Correlação Moderada

Correlação ForteL
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A10 (parar de beber refrigerantes). Isso indica que mesmo com conhecimento sobre 

os malefícios do consumo de refrigerantes em excesso para a saúde, os estudantes 

não desenvolveram atitudes no sentido de diminuir seu consumo. 

O mesmo acontece para o conhecimento C21 (sobre os possíveis problemas 

de tomar antibióticos no tempo inadequado) que obteve uma média de concordância 

elevada de 4,80 (ver seção 4.3.4) e o item A40 (sobre tomar antibiótico no tempo 

prescrito) com média de 3,96. Apesar das altas médias e semelhanças entre o 

conhecimento e a atitude referentes aos itens, o índice de correlação (r = 0,041; p = 

0,668) foi muito baixo, indicando praticamente uma inexistência de correlação entre 

os itens. 

Dessa forma, o, estrito, conhecimento sobre antibiótico não promoveu atitudes 

relacionadas ao seu uso conforme prescrito por médicos. Segundo a organização 

PanAmericana (OPAS) de Saúde, os usos inadequados de antibióticas tendem a 

produzir cada vez mais super bactérias resistentes casos antibióticos atuais, 

causando comorbidades ainda mais graves, segundo a Organização, “sem uma 

ação urgente, caminhamos para uma era pós-antibióticos, em que infecções comuns 

e ferimentos leves podem voltar a matar” (OPAS, 2017). 

O maior valor de correlação (r = -0,512; p = 0,000) entre conhecimento e 

atitudes para esta categoria se deu entre o Item C16 (A depressão é uma fase 

natural da vida e pode ser curada sem tratamentos) e A25 (Identifique e abandonei 

julgamentos depreciativos para com pessoas com depressão). O valor coeficiente de 

Spearman aponta que houve uma relação forte negativa entre os Itens. Isso significa 

que, conforme diminuiu o grau de concordância para com a afirmação C16, o valor 

de concordância para A25 aumentou. Em outras palavras, quanto menor o grau de 

concordância com a afirmação de que a depressão é uma fase passageira da vida e 

pode ser tratada sem medicamentos maior o grau de concordância para a atitude de 

abandono de julgamentos depreciativos para com pessoas com depressão. 

Segundo o Movimento Falar inspira vida (idealizado pela Janssen, empresa 

farmacêutica da Johnson & Johnson), em um guia4 sobre como acolher, falar e ouvir 

pessoas com depressão, o medo do julgamento, de ser um fardo ou de não ser 

acolhida é um dos principais motivos para que pessoas com depressão não iniciem 

a conversa. Um dos subterfúgios mais assertivos no combate ao preconceitos para 

 
4 Pode ser visto em: https://www.abrata.org.br/site2018/wp-content/uploads/2020/09/guia-

falar-inspira-vida.pdf 
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com pessoas com depressão é o conhecimento, segundo o Guia “Quanto menor o 

conhecimento, maior o preconceito. Por outro lado, quanto mais informação de 

qualidade, mais o diálogo acontece”. 
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4.4.8 Categoria Preservação Ambiental e Meio Ambiente 

Nesta seção veremos as médias, frequências absolutas e porcentagens para 

os itens da categoria Preservação e Meio Ambiente do bloco 3. As médias das 

afirmações estão em ordem decrescente. As variáveis apresentadas nesta seção 

serão escola e gênero, pois, estas obtiveram itens com diferenças significativas, 

segundo o teste estatístico de Mann Whitney. Por fim, serão exibidos os resultados 

para as correlações entre os blocos 2 e 3. 

 

Panorama Geral 

A Tabela 30 apresenta as médias para a Categoria “Preservação Ambiental e 

Meio Ambiente”. Os Itens estão dispostos em Ordem decrescente segundo suas 

médias. 

Tabela 30 - Médias para Atitudes: categoria Preservação Ambiental e Meio Ambiente 

Item Afirmação Média 
Desvio 
Padrão 

A37 Parei de Jogar lixo na rua 4,72 0,72 

A04 Diminuí o desperdício de água. 4,19 1,13 

A43 Diminuí o desperdício de Energia elétrica 4,17 1,29 

A07 Passei a fazer um maior reuso de água. 4,02 1,37 

A44 Me tornei mais ligado(a) a causas ambientais 3,58 1,42 

A30 Reaproveitei materiais que antes iam para o lixo. 3,57 1,45 

A38 Parei de usar canudinhos plásticos 3,55 1,52 

A08 Separo o lixo em orgânicos e não orgânicos. 3,43 1,69 

A18 Separei o óleo de cozinha para descarte correto. 3,42 1,67 

A31 Identifiquei cientificamente as partes de alguma planta. 3,20 1,76 

A27 Identifiquei cientificamente algum animal (por ex. insetos) que faz 
parte do meu cotidiano. 

3,17 1,72 

A42 Parei de usar produtos que foram anteriormente testados em 
animais 

3,16 1,46 

A39 Parei de Usar Sacolas Plásticas 3,10 1,63 

A09 Comecei a separar pilhas, baterias, materiais eletrônicos e 
lâmpadas para encaminhar a postos de recolhimento adequados. 

2,89 1,79 

A35 Escolhi candidatos(as), em eleições, que defendiam o meio 
ambiente. 

2,83 1,72 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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O gráfico 13 exibe as frequências absolutas para as respostas dos itens da 

categoria preservação ambiental e meio ambiente do Bloco 3 - atitudes 

Gráfico 13 - Frequências absolutas para a categoria preservação ambiental e meio ambiente 

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor 
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 Para 50% dos respondentes as aulas de Biologia do ensino médio 

proporcionaram a eles uma maior ligação com as causas ambientais (item A44); 

ainda, 32% se mostraram indecisos e 19% assinalaram discordar da afirmação 

contida no item.  

Para as atitudes vinculadas a mudança de hábitos quanto a destinação do 

lixo, (Itens A08, A09, A18, A30 e A37) observa-se que os dados indicam uma divisão 

entre os participantes. Os itens A08, A09 e A18 ligados mas especificamente ao 

descarte dos lixos orgânico, eletrônico e óleo de cozinha obtiveram bons índices de 

concordância para a adoção de atitudes relacionadas ao despojo nos locais 

indicados para o se descarte de forma sustentável.  

Desta forma, 53% concordaram com a promoção de atitudes referente a 

separação do lixo orgânico e não orgânico (item A08). Para o item A09, 40% 

concordaram que as aulas de biologia contribuíram para que começassem a separar 

e descartar adequadamente pilhas baterias e materiais eletrônicos. No entanto, 

chama a atenção a elevada discordância para com a atitude do item (47%) e sua 

média (a segunda pior entre os itens da categoria), estes dados sugerem uma baixa 

contribuição das aulas de Biologia para a promoção de atitudes relacionadas ao 

descarte dos lixos eletrônicos em questão. Os dados da atitude do item A37 indicam 

que 88% dos universitários assinalaram que as aulas de Biologia contribuíram 

totalmente para que eles parassem de jogar lixo nas ruas. 

Para os itens relacionados aos desperdício e reuso da agua (A07 e A04) os 

participantes se mostraram positivos quanto a adoção destas atitudes: 68% apontou 

concordar que as aulas de Biologia cooperaram para que eles diminuíssem o 

desperdício de agua; 66% assinalou concordar no desenvolvimento de atitudes 

referentes ao habito de reusar agua. 

Quanto aos usos do plástico (especificamente o uso de canudinhos e sacolas 

vistos nas atitudes dos itens A39 e A38) para 50% dos jovens universitários as aulas 

de Biologia contribuíram para a  suspensão do uso de canudinhos plásticos. Já 41% 

apontaram não usar mais sacolas plásticas (item A39), enquanto que 35% indicaram 

que as aulas não contribuíram para a promoção desta atitude. 

Um dos índices mais baixos de adoção de atitude é o referente ao item A35 

(escolhi candidatos, em eleições, que defendiam o meio ambiente), apenas 38% 

concordaram com a afirmação do item, 44% discordaram e 18,4% se mostraram 

indecisos.  
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A temática ambiental é um dos temas transversais dos currículos brasileiros e 

seus conhecimentos e atitudes desenvolvidas, estão ligados aos eixos de 

responsabilidade e cidadania da BNCC. Afirma-se que os conhecimentos sobre meio 

ambiente devem guiar as ações individuais e coletivas baseadas na autonomia, 

responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, na tomada decisões 

conforme princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários 

(BRASIL, 2018). 

Nesse sentido, estes resultados se mostram positivos, e estão de acordo a 

assunção de um dos papeis principais neste século: a responsabilidade ambiental. 

As consequências dos crescimentos insustentáveis dos países centrais do 

capitalismos já são sentidos por todo os moradores do planeta e a busca por 

políticas para o avanço da sustentabilidade ainda esbarra na ganância. O 

conhecimento e problematização sobre os direcionamentos que estamos dando a 

vida no nosso planeta atualmente, pode traduzir-se em atitudes, ações e reflexões 

futuras para o desenvolvimento de atitudes, cada vez mais ambiciosas, de 

transformação ambiental e social. Nesse sentido, a escola e o educador, para Jacobi 

(2002, p. 193) tem “função de mediador na construção de referenciais ambientais e 

deve saber usá-los como instrumentos para o desenvolvimento de uma prática social 

centrada no conceito da natureza”. 
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Panorama por Sexo 

A Tabela 31 apresenta os dados das diferenças entre os sexos (masculino e 

feminino) para as atitudes da categoria Preservação Ambiental e Meio Ambiente. Na 

tabela é possível as médias para ambos os grupos assim como se houveram 

diferenças significativas entre as variáveis.  

Tabela 31 - Diferenças entre Sexos para o desenvolvimento de atitudes da categoria 

Preservação Ambiental e Meio Ambiente 

Item Afirmação 
Feminino 

Média 
Masculino 

Média 
Teste MW 
P-Valor 

A04 Diminuí o desperdício de água. 4,19 4,20 0,98 

A07 Passei a fazer um maior reuso de água. 4,02 4,02 0,97 

A08 Separo o lixo em orgânicos e não orgânicos. 3,77 3,12 0,06 

A09 Comecei a separar pilhas, baterias, materiais 
eletrônicos e lâmpadas para encaminhar a postos 
de recolhimento adequados. 

3,19 2,61 0,09 

A18 Separei o óleo de cozinha para descarte correto. 3,60 3,25 0,31 

A27 Identifiquei cientificamente algum animal (por ex. 
insetos) que faz parte do meu cotidiano. 

3,32 3,04 0,38 

A30 Reaproveitei materiais que antes iam para o 
lixo. 

3,89 3,27 0,02 

A31 Identifiquei cientificamente as partes de alguma 
planta. 

3,23 3,18 0,88 

A35 Escolhi candidatos(as), em eleições, que 
defendiam o meio ambiente. 

3,23 2,45 0,02 

A37 Parei de Jogar lixo na rua 4,72 4,73 0,92 

A38 Parei de usar canudinhos plásticos 3,77 3,35 0,14 

A39 Parei de Usar Sacolas Plásticas 3,04 3,16 0,77 

A42 Parei de usar produtos que foram anteriormente 
testados em animais 

3,30 3,04 0,36 

A43 Diminuí o desperdício de Energia elétrica 4,13 4,22 0,96 

A44 Me tornei mais ligado(a) a causas ambientais 3,91 3,27 0,02 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 Para a variável sexo houve apenas uma diferença significativa referente ao 

item A44. Indivíduos do sexo feminino apontaram uma maior concordância para a 

ligação a causas ambientais que os do sexo masculino. Um estudo elaborado pela 

Universidade de Yale nos EUA mostrou que as mulheres são mais ecológicas e 
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engajadas ambientalmente, segundo o estudo elas: produzem menos lixo, comem 

menos carne, reciclam mais, deixam uma pegada de carbono menor e são mais 

suscetíveis à compra de carros elétricos. 
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Panorama por Escola 

Os dados da categoria Preservação Ambiental e Meio Ambiente para a 

variável escola (pública ou particular) são exibidos na Tabela 32. As diferenças 

significativas estão marcadas em Negrito.  

         Tabela 32 - Diferenças entre Escolas para o desenvolvimento de atitudes da categoria  
Preservação Ambiental e Meio Ambiente 

Item Afirmação 
Particular 

Média 
Pública 
Média 

Teste MW 
P-Valor 

A04 Diminuí o desperdício de água. 4,25 4,13 0,34 

A07 Passei a fazer um maior reuso de água. 4,29 3,72 0,03 

A08 Separo o lixo em orgânicos e não orgânicos. 3,88 2,91 0,01 

A09 Comecei a separar pilhas, baterias, materiais 
eletrônicos e lâmpadas para encaminhar a postos 
de recolhimento adequados. 

3,27 2,46 0,02 

A18 Separei o óleo de cozinha para descarte correto. 3,60 3,22 0,21 

A27 Identifiquei cientificamente algum animal (por ex. 
insetos) que faz parte do meu cotidiano. 

3,17 3,17 0,94 

A30 Reaproveitei materiais que antes iam para o lixo. 3,52 3,63 0,86 

A31 Identifiquei cientificamente as partes de alguma 
planta. 

3,27 3,13 0,73 

A35 Escolhi candidatos(as), em eleições, que defendiam o 
meio ambiente. 

2,71 2,96 0,54 

A37 Parei de Jogar lixo na rua 4,81 4,63 0,25 

A38 Parei de usar canudinhos plásticos 3,65 3,43 0,37 

A39 Parei de Usar Sacolas Plásticas 3,37 2,80 0,08 

A42 Parei de usar produtos que foram anteriormente 
testados em animais 

3,44 2,85 0,04 

A43 Diminuí o desperdício de Energia elétrica 4,25 4,09 0,52 

A44 Me tornei mais ligado(a) a causas ambientais 3,63 3,52 0,74 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Foram encontradas 5 diferenças significativas para esta variável. Todas 

perdendo a favor da escola particular. Estudantes das escolas privadas assinalaram 

uma maior frequência para atitudes, como: fazer um maior reuso de agua, separar o 

lixo orgânico, descartar o lixo eletrônico em locais apropriados, parar de usar sacolas 

plásticas e produtos testados em animais. Nesse sentido estes estudantes se 



137 
 

mostraram mais relacionados a atitudes ligadas ao cuidado com o meio ambiente 

que estudantes de escolas públicas. 

 

Correlações entre Atitudes e Conhecimentos 

Os valores do coeficiente de Spearman ( r ) das correlações entre os 

conhecimentos e atitudes da categoria Preservação Ambiental e Meio Ambiente 

podem ser vistos abaixo na Tabela 33. Salienta-se o índice de confiabilidade de 95% 

e que serão seguidos os parâmetros definidos por Cohen (1992) para a avaliação da 

força de correlação entre variáveis (para mais detalhes destes parâmetros ver Seção 

3.8.3). Ao todo para esta categoria houveram 14 correlações entre o Bloco 2 – 

Percepções sobre o Conhecimentos e o Bloco 3 – Atitudes, das quais: 9 Correlações 

Fracas (7 Negativas e 2 Positivas); 5 Correlações Moderadas (4 Negativas e 1 

Positiva). Para esta categoria não foram encontradas correlações fortes. 

Para o conhecimento C12 (o aquecimento global atual tratado como um ciclo 

natural) e as Atitudes A35 (escolhi candidatos, em eleições, que defendiam o meio 

ambiente) e A44 (me tornei mais ligado a causas ambientais) houveram correlações 

negativas de força moderada, sendo: r = -0,437; p = 0,000 para C12 e A35; r = -

0,418; p = 0,000 para C12 e A44. O que significa que, de forma moderada, conforme 

diminui a concordância de que o aquecimento global atual é um ciclo natural, 

aumenta-se a concordância com as afirmações “escolhi candidatos, em eleições, 

que defendiam o meio ambiente” e “me tornei mais ligado a causas ambientais”.  

A afirmação C20 (uma característica dos plásticos é sua rápida decomposição 

no ambiente) obteve correlação de intensidade fraca positiva para as atitudes 

ligadas ao descarte e reaproveitamento do lixo, respectivamente, itens A08 e A30, 

sendo: r = -0,244; p = 0,015 para C20 e A08; r = -0,251; p = 0,013 para C20 e A30. 

No entanto, este conhecimento não teve correlações com as atitudes relacionadas 

aos usos de canudinhos (A38) e sacolas plásticas (A39), atitudes ligadas a utilização 

do plástico. Dessa forma, embora saiba-se que o plástico leva tempos para se 

decompor no ambiente, as atitudes referente a suspensão do seu uso por meio de 

canudinhos e sacolas plásticas não foram desenvolvidas plenamente entre os 

estudantes participantes desta pesquisa. 
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Tabela 33 - Correlações entre Conhecimentos e Atitudes para a Categoria Preservação 

Ambiental e Meio Ambiente 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Os dados ainda indicam uma ínfima correlação (r = -0,039; p = 0.703) do 

conhecimento C18 (o recurso agua potável como infinito) e a Atitude A04 (Diminui o 

desperdício de agua). Portanto, mesmo os respondentes da pesquisa discordando 

da agua como recurso infinito (item C18 média = 1,63), as correlações do item com a 

Bloco 3 - Atitudes
Coeficiente de 
Correlação ( r )

Sig. (2 
extremidades

)
Coeficiente de 
Correlação ( r )

Sig. (2 
extremidades

)
Coeficiente de 
Correlação ( r )

Sig. (2 
extremidades)

Coeficiente de 
Correlação ( r )

Sig. (2 
extremidades

)

A04.  Diminuí o desperdício de água. -0,020 0,848 0,102 0,318 -0,039 0,703 -0,095 0,351

A07.  Passei a fazer um maior reuso de
água.

0,045 0,659 0,105 0,304 -0,165 0,104 -0,22 0,030

A08. Separo o lixo em orgânicos e não
orgânicos. -0,147 0,148 -0,012 0,910 -0,016 0,876 -0,244 0,015

A09.  Comecei a separar pilhas,
baterias, materiais eletrônicos e
lâmpadas para encaminhar a postos de
recolhimento adequados.

-0,207 0,041 -0,007 0,943 -0,061 0,554 -0,047 0,646

A18. Separei o óleo de cozinha para
descarte correto. -0,157 0,124 -0,058 0,569 -0,011 0,914 -0,077 0,454

A27. Identifiquei cientificamente algum
animal (por ex. insetos) que faz parte do
meu cotidiano.

-0,367 0,000 -0,186 0,067 -0,079 0,441 -0,090 0,379

A30. Reaproveitei materiais que antes
iam para o lixo. -,294** 0,003 0,149 0,144 -0,083 0,418 -0,251 0,013

A31. Identifiquei cientificamente as
partes de alguma planta. -0,302 0,003 -0,053 0,603 -0,070 0,491 -0,033 0,750

A35. Escolhi candidatos(as), em
eleições, que defendiam o meio
ambiente.

-0,437 0,000 0,118 0,247 -0,057 0,575 0,008 0,937

A37. Parei de Jogar lixo na rua 0,093 0,364 0,024 0,814 -0,032 0,753 -0,189 0,062

A38. Parei de usar canudinhos plásticos -0,061 0,548 0,101 0,322 -0,056 0,582 -0,093 0,365

A39. Parei de Usar Sacolas Plásticas 0,138 0,176 0,269 0,007 0,023 0,824 -0,079 0,440

A42. Parei de usar produtos que foram
anteriormente testados em animais -0,045 0,657 0,295 0,003 -0,125 0,219 0,033 0,744

A43. Diminuí o desperdício de Energia
elétrica 0,049 0,633 0,347 0,000 -0,035 0,729 0,078 0,447

A44. Me tornei mais ligado(a) a causas
ambientais -0,418 0,000 0,190 0,061 -0,143 0,159 -0,024 0,817

C20. Uma característica 
dos plásticos é sua 

rápida decomposição no 
ambiente

Bloco 2 - Percepções sobre os conhecimentos de Biologia

C12. Como ciclos de 
aquecimento global já 
aconteceram antes, o 

aquecimento vivido hoje 
é natural.

C15. A formação do 
planeta Terra se deu há 

4,5 bilhões de anos.

C18. O ciclo da água a 
faz ser um recurso 

abundante e infinito para 
o consumo.

Correlação Fraca

Correlação Moderada

Correlação ForteL
e
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atitude diminuir do desperdício de agua e fazer um maior reuso de água foram muito 

baixas.  
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CAPITULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo pretende contribuir para a compreensão sobre os conhecimentos 

e atitudes dos estudantes e espera que a partir disso sejam traçadas estratégias que 

propiciem a mudança de comportamento e melhoria da aprendizagem. Nesse 

sentido, esta pesquisa apresenta resultados relevantes que desvelam as percepções 

de universitários sobre a relação entre os conhecimentos de biologia e as atitudes. 

Esta pesquisa evidencia que os estudantes tem uma percepção positiva sobre 

a Biologia, e a consideram interessante, útil para o cotidiano e fundamental para 

compreensão do mundo que vivemos. Os resultados revelem que as aulas de 

Biologia contribuíram para o aumento da confiança na ciência para a maioria dos 

participantes, estimulando-os a atitudes e comportamentos mais críticas e céticas, 

tornando-os menos susceptíveis à crença em pseudociências e notícias falsas. O 

crescimento de confiança na ciência levou os universitários a pautarem suas 

decisões na ciência e a confiar mais em explicações cientificas do que religiosas. 

Os conteúdos de biologia apresentaram-se substanciais para a desconstrução 

de dogmas, preconceitos e estereótipos e proporcionaram aos respondentes a 

formação de opiniões mais respeitosas e abertas referentes a temáticas de para 

gênero e sexualidade. Nesse sentido, a maior parte dos universitários apontou 

atitudes de superação de preconceitos referentes a sexualidade e cor. Os 

conhecimentos de Biologia também promoveram atitudes mais empáticas nos 

estudantes, que afirmaram terem se tornado mais acolhedores para pessoas com 

depressão.  

Os conhecimentos de Biologia se mostraram significativos para a promoção 

de atitudes relacionadas aos cuidados com a saúde, uso de preservativos para 

prevenção de IST e gravidez, ingestão de água, consumo de frutas, higienização das 

mãos e vacinação. 

As aulas de Biologia tornaram os alunos mais ligados a causas ambientes. 

Nesse sentido, eles apontam que desenvolveram diversos hábitos ecologicamente 

corretos também tiveram destaque, tais como deixar de jogar lixo nas ruas, parar de 

usar canudinhos e sacolas plásticas, diminuir o desperdício de água e energia 

elétrica. Os universitários reveleram que os conteúdos de Biologia estimularam sua 

curiosidade para assuntos científicos e potencializaram suas oportunidades de 

carreira. 
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No entanto, apesar da maior parte dos jovens assinalar a promoção de 

atitudes fundamentais para o progresso e desenvolvimento humano individual e em 

sociedade, ainda foi visto que uma parte, embora pequena, ainda se fez significativa 

ao não passar ilesa às desinformações vivenciadas atualmente e acreditar em 

pseudociências e fake News, tais como, que as vacinas possuem microchips 

controladores de mente, que existem raças humanas superiores, que as diferenças 

biológicas entre homens e mulheres explicam suas posições na sociedade, que o 

aquecimento global atual é natural e que a ciência e a tecnologia podem resolver 

quaisquer problemas ambientais e sociais. 

As aulas de biologia ainda se mostraram pouco efetivas na promoção de 

atitudes relacionadas a diminuição do consumo de refrigerantes e açúcar 

industrializado em excesso, na interrupção da automedicação, e na modificação de 

comportamentos transfóbicos. 

Um outro item que chama a atenção é o baixo conhecimento dos estudantes 

sobre pesquisadores(as) e pesquisas brasileiras, também observado em outras 

pesquisas, que apontam para a necessidade de trabalhos que visem diminuir ou 

superar esse desconhecimento.  

O ensino de Biologia e seus conteúdos atitudinais se mostraram 

potencialmente importantes para formar cidadãos críticos e reflexivos, para o acesso 

à informação científica, para o conhecimento dos direitos à saúde, para o combate 

aos preconceitos e para ações de preservação ambiental. 

Tais contribuições evidenciam um grande potencial que precisar ser 

explorado: o papel da escola e do conhecimento escolar na promoção de atitudes 

responsáveis e éticas para o enfrentamento dos desafios sociais e ambientais da 

sociedade contemporânea. No entanto, apesar de haver um discurso das 

contribuições do conhecimento escolar para as questões de caráter sócio científicas, 

é necessário uma abordagem mais profunda, que possibilite compreender as 

características do ensino voltado para o desenvolvimento de atitudes e sua efetiva 

aprendizagem. A escola é um lugar para o desenvolvimento de conhecimento e 

convivência, e aprender a conviver em sociedade, de forma ética e responsável com 

as pessoas e o meio ambiente, é um conteúdo escolar emergente. 

Neste sentido, acreditamos que o ensino de biologia voltado para a discussão 

e o desenvolvimento de atitudes pode ser uma alternativa para o ensino conteudista 

e memorístico, muito presente historicamente nas escolas brasileiras. Portanto, é 
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necessário que mais pesquisas se debrucem sobre o tema, de forma a propiciar 

discussões voltadas para a contribuição das aulas de Biologia na promoção de 

atitudes éticas, respeitosas e responsáveis com a humanidade e o meio ambiente. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Tabela de resultados do projeto piloto. 

 

Média das contribuições (continuação e conclusão) 

Item Afirmações N Média 
Desvio 
Padrão 

A01 Comecei a usar preservativos para evitar infecções sexualmente 
transmissíveis. 

94 3,76 0,52 

A02 Diminuí o consumo de açúcar industrializado. 64 2,64 0,74 

A03 Passei a consumir mais frutas e legumes. 94 3,15 0,72 

A04 Passei a usar protetor solar com mais frequência. 46 3,09 0,81 

A05 Diminuí o desperdício de água. 99 3,79 0,48 

A06 Identifiquei e modifiquei posturas racistas que antes considerava 
normais. 

47 3,55 0,69 

A07 Passei a me posicionar (ter uma opinião) sobre o aborto. 59 3,64 0,66 

A08 Diminuí o consumo de carnes por compreender os impactos 
ambientais da produção destes alimentos. 

58 2,72 0,91 

A09 Passei a investigar a procedência e a cadeia de produção dos 
alimentos que consumo. 

69 3,07 0,85 

A10 Passei a fazer um maior reuso de água. 96 3,72 0,50 

A11 Passei a ter um maior senso crítico-social. 98 3,59 0,64 

A12 Separo o lixo em orgânicos e não orgânicos. 52 2,67 0,83 

A13 Comecei a separar pilhas, baterias, materiais eletrônicos e 
lâmpadas para encaminhar a postos de recolhimento 
adequados. 

45 2,76 0,88 

A14 Parei de consumir refrigerantes. 66 2,27 0,60 

A15 Comecei a praticar exercícios físicos com mais frequência. 98 2,99 0,83 

A16 Aprendi a ler e entender as informações de rótulos e 
embalagens de produtos de meu consumo. 

87 3,46 0,73 

A17 Passei a respeitar pessoas com a orientação sexual diferente da 
minha. 

49 3,73 0,57 

A18 Compartilhei meus conhecimentos aprendidos nas aulas com 
amigos e familiares. 

95 3,01 0,87 

A19 Fiz postagens na internet acerca dos conhecimentos que 
aprendi durante minhas aulas de Biologia. 

92 2,59 0,79 

A20 Recusei drogas ilícitas após compreender os riscos do seu uso. 98 3,63 0,62 

A21 Conheci diferentes teorias sobre a origem da vida. 93 3,86 0,41 

A22 Tomei vacina conforme o recomendado pelas autoridades de 
saúde, pois compreendi a importância da vacinação para mim e 
a sociedade. 

87 3,89 0,36 
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Média das contribuições (continuação e conclusão) 

Item Afirmações N Média 
Desvio 
Padrão 

A23 Passei a sempre que possível usar energias limpas e renováveis. 38 2,76 0,94 

A24 
Denunciei casos de degradação ambiental para as autoridades 
responsáveis. 

53 2,62 0,88 

A25 Separei o óleo de cozinha para descarte correto. 67 3,07 0,86 

A26 
Consegui identificar produtos transgênicos por meio da leitura das 
embalagens dos produtos. 

86 3,50 0,68 

A27 Identifiquei fake-news em informações relativas à saúde. 94 3,43 0,74 

A28 Conheci o trabalho/pesquisa de um(a) grande cientista brasileiro(a). 38 2,97 0,79 

A29 Conheci grandes pesquisas produzidas no Brasil. 40 2,90 0,81 

A30 
Passei a ter posições políticas (por exemplo esquerda, direito, 
centro e etc.) 

82 2,99 0,78 

A31 
Passei a confiar menos em explicações religiosas e mais em 
explicações científicas. 

96 3,42 0,80 

A32 
Identifiquei e abandonei julgamentos depreciativos para com 
pessoas com depressão. 

52 3,54 0,64 

A33 
Preferi alimentos orgânicos aos convencionais, quando pude 
escolher. 

51 3,02 0,95 

A34 
Identifiquei e abandonei práticas de bullying que antes pareciam 
normais pra mim. 

35 3,40 0,74 

A35 
Identifiquei cientificamente algum animal (por ex. insetos) que faz 
parte do meu cotidiano. 

93 3,09 0,84 

A36 Observei com mais sensibilidade a natureza. 96 3,34 0,77 

A37 Minha confiança na ciência aumentou. 99 3,59 0,59 

A38 Reaproveitei materiais que antes iam para o lixo. 97 3,24 0,67 

A39 Identifiquei cientificamente as partes de alguma planta. 88 2,86 0,87 

A40 Identifiquei e modifiquei falas e posturas machistas. 49 3,71 0,61 

A41 
Comecei a usar preservativos para evitar gestações não-
planejadas 

97 3,89 0,41 

A42 Identifiquei e abandonei posturas e atitudes homofóbicas 45 3,49 0,69 

A43 
Escolhi candidatos(as), em eleições, que defendiam o meio 
ambiente. 

86 2,62 0,80 

A44 
Passei a ter uma opinião (a favor ou contra) sobre a legalização da 
maconha. 

47 3,72 0,62 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezado(a) participante, Você está sendo convidado(a) a participar de uma 

pesquisa intitulada "A percepção dos jovens em relação à ciência e temas científicos 

realizada sob supervisão da Prof. Dr. Ana Maria Santos Gouw. Sua contribuição é 

importante, porém, você não deve participar contra a sua vontade.  

Estas informações estão sendo fornecidas para que você permita a sua 

participação voluntária neste estudo. O objetivo da pesquisa é conhecer suas 

percepções sobre a ciência e temas científicos. Antes de decidir se você quer 

participar, é importante que você entenda porque esta pesquisa está sendo 

realizada, todos os procedimentos envolvidos, os possíveis benefícios, riscos e 

desconfortos que serão descritos e explicados abaixo.  

Sua participação envolve responder um questionário que possui questões 

sobre sua formação acadêmica e familiar, bem como suas percepções sobre a 

importância da ciência e de temas científicos específicos. Os dados coletados 

podem ser utilizados por todos os integrantes da equipe desta pesquisa (alunos de 

graduação e pós-graduação), sendo que todos os dados obtidos serão utilizados 

unicamente para fins da pesquisa, não sendo divulgados seus dados pessoais e não 

haverá custos financeiros para sua participação.  

Além da pesquisadora Prof. Dr. Ana Maria Santos Gouw, compõem a equipe: 

Anderson Ricardo Junior da Rocha Silva, Fellipe Steinmeyer e Rafaela Lopes 

Rodrigues (Graduandos), Camila Beatriz Moraes Contrucci de Souza e José 

Romário Ferreira Tavares (Pós-graduandos) e Paloma Marques dos Santos 

(Mestre).  

Existem riscos mínimos: há a possibilidade de quebra de sigilo das 

informações ou o desconforto emocional em participar de atividades em que você 

poderá se expor. É garantido o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados 

parciais da pesquisa e a liberdade da retirada de consentimento a qualquer 

momento, deixando de participar do estudo, sem qualquer prejuízo.  

Como benefício de participação desta pesquisa pretende-se contribuir para a 

compreensão do papel da ciência na sociedade e nas instituições de ensino, 
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gerando dados que podem estar presentes em discussões sobre a percepção 

pública da ciência e da relevância do seu ensino. Os resultados estarão à sua 

disposição quando finalizada a pesquisa. Os dados e instrumentos utilizados na 

pesquisa ficarão arquivados com a pesquisadora responsável por um período de 5 

anos e, após este tempo, serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-

se impresso em duas vias originais, sendo que uma via será arquivada pela 

pesquisadora responsável, e a outra será fornecida a você. Podendo ser contatada 

para esclarecimentos de eventuais dúvidas pelo endereço: Rua Antônio Doll de 

Moraes, nº 105 – CEP: 09920- 540 – Diadema, SP – Telefone (11) 3385-4137 – 

1°andar sala Profª Drª. Ana Maria Santos Gouw. E-mail: ana.gouw@unifesp.br. Para 

considerações ou dúvidas sobre a ética da pesquisa, deve-se entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp – Rua Botucatu, nº 740, 5º andar, 

sala 557 – CEP: 04023-900 – Vila Clementino - São Paulo; Telefone: (011) 5571-

1062; (011) 5539-7162. E-mail: cep@unifesp.br.  

 

Declaração do Participante Eu declaro que concordo em participar desse 

estudo como voluntário(a) de pesquisa. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) sobre o objetivo desta pesquisa, que li ou foram lidos para mim, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação e esclareci todas as minhas dúvidas. Foi-me 

garantido que eu posso me recusar a participar e retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto me cause qualquer prejuízo, penalidade ou 

responsabilidade. Autorizo a divulgação dos dados obtidos neste estudo mantendo 

em sigilo minha identidade.  

Você leu e concorda com os termos descritos acima, aceitando participar 

desta pesquisa?  

  

☐Sim, eu aceito participar da pesquisa e obtive todas as informações 

necessárias sobre ela. 

  

☐Não, eu não me sinto confortável e/ou interessado com a pesquisa. 
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APÊNDICE C – Questionário de Pesquisa do Projeto Piloto 

 

Percepção sobre as contribuições cotidianas das aulas de 

Biologia para sua vida 

 

A partir das afirmações abaixo assinale sua resposta 
selecionando a opção que mais representa as 
contribuições das aulas de Biologia para a adoção e/ou 
mudanças de atitudes em seu cotidiano.  
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Item Afirmação      

1 

Comecei a usar preservativos para evitar infecções 

sexualmente transmissíveis. ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 Diminuí o consumo de açúcar industrializado. ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 Passei a consumir mais frutas e legumes. ☐ ☐ ☐ ☐ 

4 Passei a usar protetor solar com mais frequência. ☐ ☐ ☐ ☐ 

5 Diminuí o desperdício de água. ☐ ☐ ☐ ☐ 

6 

Identifiquei e modifiquei posturas racistas que antes 

considerava normais. ☐ ☐ ☐ ☐ 

7 Passei a me posicionar (ter uma opinião) sobre o aborto. ☐ ☐ ☐ ☐ 

8 

Diminuí o consumo de carnes por compreender os impactos 

ambientais da produção destes alimentos. ☐ ☐ ☐ ☐ 

9 

Passei a investigar a procedência e a cadeia de produção dos 

alimentos que consumo. ☐ ☐ ☐ ☐ 

10 Passei a fazer um maior reuso de água. ☐ ☐ ☐ ☐ 

11 Passei a ter um maior senso crítico-social. ☐ ☐ ☐ ☐ 

12 Separo o lixo em orgânicos e não orgânicos. ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 

Comecei a separar pilhas, baterias, materiais eletrônicos e 

lâmpadas para encaminhar a postos de recolhimento 

adequados. ☐ ☐ ☐ ☐ 

14 Parei de consumir refrigerantes. ☐ ☐ ☐ ☐ 

15 Comecei a praticar exercícios físicos com mais frequência. ☐ ☐ ☐ ☐ 

16 

Aprendi a ler e entender as informações de rótulos e 

embalagens de produtos de meu consumo. ☐ ☐ ☐ ☐ 

17 

Passei a respeitar pessoas com a orientação sexual diferente 

da minha. ☐ ☐ ☐ ☐ 

18 

Compartilhei meus conhecimentos aprendidos nas aulas 

com amigos e familiares. ☐ ☐ ☐ ☐ 

19 

Fiz postagens na internet acerca dos conhecimentos que 

aprendi durante minhas aulas de Biologia. ☐ ☐ ☐ ☐ 

20 

Recusei drogas ilícitas após compreender os riscos do seu 

uso. ☐ ☐ ☐ ☐ 

21 Conheci diferentes teorias sobre a origem da vida. ☐ ☐ ☐ ☐ 

22 

Tomei vacina conforme o recomendado pelas autoridades 

de saúde, pois compreendi a importância da vacinação para 

mim e a sociedade. ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Item Afirmação     

23 

Passei a sempre que possível usar energias limpas e 

renováveis. ☐ ☐ ☐ ☐ 

24 

Denunciei casos de degradação ambiental para as 

autoridades responsáveis. ☐ ☐ ☐ ☐ 

25 Separei o óleo de cozinha para descarte correto. ☐ ☐ ☐ ☐ 

26 

Consegui identificar produtos transgênicos por meio 

da leitura das embalagens dos produtos. ☐ ☐ ☐ ☐ 

27 

Identifiquei fake-news em informações relativas à 

saúde. ☐ ☐ ☐ ☐ 

28 

Conheci o trabalho/pesquisa de um(a) grande 

cientista brasileiro(a). ☐ ☐ ☐ ☐ 

29 Conheci grandes pesquisas produzidas no Brasil. ☐ ☐ ☐ ☐ 

30 

Passei a ter posições políticas (por exemplo 

esquerda, direito, centro e etc.) ☐ ☐ ☐ ☐ 

31 

Passei a confiar menos em explicações religiosas e 

mais em explicações científicas. ☐ ☐ ☐ ☐ 

32 

Identifiquei e abandonei julgamentos depreciativos 

para com pessoas com depressão. ☐ ☐ ☐ ☐ 

33 

Preferi alimentos orgânicos aos convencionais, 

quando pude escolher. ☐ ☐ ☐ ☐ 

34 

Identifiquei e abandonei praticas de bullying que 

antes pareciam normais pra mim. ☐ ☐ ☐ ☐ 

35 

Identifiquei cientificamente algum animal (por ex. 

insetos) que faz parte do meu cotidiano. ☐ ☐ ☐ ☐ 

36 Observei com mais sensibilidade a natureza. ☐ ☐ ☐ ☐ 

37 Minha confiança na ciência aumentou. ☐ ☐ ☐ ☐ 

38 Reaproveitei materiais que antes iam para o lixo. ☐ ☐ ☐ ☐ 

39 

Identifiquei cientificamente as partes de alguma 

planta. ☐ ☐ ☐ ☐ 

40 Identifiquei e modifiquei falas e posturas machistas. ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Item Afirmação      

41 

Comecei a usar preservativos para evitar gestações 

não-planejadas ☐ ☐ ☐ ☐ 

42 

 Identifiquei e abandonei posturas e atitudes 

homofóbicas ☐ ☐ ☐ ☐ 

43 

 Escolhi candidatos(as), em eleições, que defendiam 

o meio ambiente. ☐ ☐ ☐ ☐ 

44 

 Passei a ter uma opinião (a favor ou contra) sobre a 

legalização da maconha. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

45. As aulas de Biologia do ensino médio contribuíram para a adoção ou 

mudança de alguma atitude que não foi contemplada nas questões anteriores? Se 

sim, qual? 
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APÊNDICE D – Questionário de Pesquisa Final 

A partir das afirmações abaixo assinale sua resposta 
selecionando a opção que mais representa as contribuições das 
aulas de Biologia para a adoção e/ou mudanças de atitudes em 
seu cotidiano.  
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Bloco 1 - Percepções sobre a Disciplina Biologia Escolar  1 2 3 4 5 

01. A disciplina Biologia aborda conteúdos difíceis           

02. A disciplina Biologia é interessante           

03. A Biologia me abriu os olhos para empregos novos e emocionante           

04. Gosto mais de Biologia do que das outras disciplinas           

05. Penso que todos deveriam aprender Biologia           

06. Os conhecimentos que adquiro em Biologia serão úteis na minha 

vida cotidiana           

07. Penso que a Biologia que eu aprendi na escola melhorou as minhas 

oportunidades de carreira           

08. A Biologia me tornou mais crítico e cético           

09. A Biologia estimulou a minha curiosidade acerca das coisas que 

ainda não conseguimos explicar           

10. A Biologia aumentou o meu gosto pela natureza           

11. A Biologia me mostrou a importância da ciência para a forma como 

vivemos           

12. A Biologia que aprendi na escola me ensinou a cuidar melhor da 

minha saúde           

Bloco 2 - Percepções sobre os conhecimentos de Biologia            

01. Pode-se pertencer a determinado sexo e “sentir-se” de outro sexo, 
ou seja, existem pessoas com um corpo masculino que se sentem 

mulheres e vice-versa.           

02. A ciência é o que temos de mais confiável para chegar a verdade. 
          

03. Uma refeição balanceada é composta por muita proteína de origem 

animal e poucos carboidratos           

04. Os aminoácidos essenciais não são produzidos pelo nosso 

organismo, devendo ser obtidos por meio da alimentação. 
          

05. A ciência tenta explicar que Deus não existe.           

06. O uso de anticoncepcionais orais, além de prevenir a gravidez, é 

eficaz na proteção contra ISTs.           

07. A tecnologia está tão avançada que é possivel incorporar nas vacinas 

microchips que controlam a mente das pessoas. 
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08. A tecnologia pode reverter quaisquer problemas ambientais 

causados pela humanidade.           

09. O uso de preservativos é um método que previne não só a gravidez, 

mas também as infecções sexualmente transmissíveis. 
          

10. O aborto induzido é uma grave violência contra a vida.           

11. Tomar refrigerantes, em excesso, aumenta o risco de 

desenvolvimento de doenças como diabetes, obesidade e gastrite. 
          

12. Como ciclos de aquecimento global já aconteceram antes, o 

aquecimento vivido hoje é natural.           

13. As diferenças biológicas entre homens e mulheres explicam as 

posições de cada um na sociedade.           

14. A ciência e a tecnologia podem resolver todos os problemas do 

ambiente           

15. A formação do planeta Terra se deu há 4,5 bilhões de anos. 
          

16. A depressão é uma fase natural da vida, que pode ser curada sem 

tratamentos.           

17. Geneticamente, na espécie humana, existem raças superiores a 

outras.           

18. O ciclo da água a faz ser um recurso abundante e infinito para o 

consumo.           

19. Biologicamente é natural que indivíduos se relacionem tanto com 

aqueles do mesmo sexo quanto do sexo oposto. 
          

20. Uma característica dos plásticos é sua rápida decomposição no 

ambiente           

21. Antibióticos, quando tomados por tempo inadequado, podem 

selecionar bactérias mais resistentes, piorando uma infecção. 
          

22. Os alimentos transgênicos são organismos geneticamente 

modificados (OGMs), ou seja, possuem o gene de outro organismo em 

seu código genético, com o objetivo de alterar uma característica 

especifica           

            

Bloco 3 - Atitudes            

01. Comecei a usar preservativos para evitar infecções sexualmente 

transmissíveis           

02. Diminuí o consumo de açúcar industrializado.           

03. Passei a consumir mais frutas e legumes.           

04.  Diminuí o desperdício de água.           

05.  Identifiquei e modifiquei posturas racistas que antes considerava 

normais.           

06. Passei a me posicionar (ter uma opinião) sobre o aborto.           
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07.  Passei a fazer um maior reuso de água.           

08. Separo o lixo em orgânicos e não orgânicos.           

09.  Comecei a separar pilhas, baterias, materiais eletrônicos e lâmpadas 

para encaminhar a postos de recolhimento adequados.           

10.  Parei de consumir refrigerantes.           

11.  Comecei a praticar exercícios físicos com mais frequência.           

12. Aprendi a ler e entender as informações de rótulos e embalagens de 

produtos de meu consumo.           

13. Passei a respeitar pessoas com a orientação sexual diferente da 

minha.           

14. Compartilhei meus conhecimentos aprendidos nas aulas com amigos 

e familiares.           

15. Fiz postagens na internet acerca dos conhecimentos que aprendi 

durante minhas aulas de Biologia.           

16. Recusei drogas ilícitas após compreender os riscos do seu uso.           

17. Tomei vacina conforme o recomendado pelas autoridades de saúde, 

pois compreendi a importância da vacinação para mim e a sociedade. 
          

18. Separei o óleo de cozinha para descarte correto.           

19. Consegui identificar produtos transgênicos por meio da leitura das 

embalagens dos produtos.           

20. Identifiquei fake-news em informações relativas à saúde.           

21. Conheci o trabalho/pesquisa de um(a) grande cientista brasileiro(a). 
          

22. Conheci grandes pesquisas produzidas no Brasil.           

23. Passei a ter posições politicas (por exemplo esquerda, direito, centro 

e etc.)           

24. Passei a confiar menos em explicações religiosas e mais em 

explicações científicas.           

25. Identifiquei e abandonei julgamentos depreciativos para com 

pessoas com depressão.           

26. Identifiquei e abandonei praticas de bullying que antes pareciam 

normais pra mim.           

27. Identifiquei cientificamente algum animal (por ex. insetos) que faz 

parte do meu cotidiano.           

28. Minha confiança na ciência aumentou.           

29. Passei a pautar minhas decisões levando em consideração o que diz 

a ciência           

30. Reaproveitei materiais que antes iam para o lixo.           

31. Identifiquei cientificamente as partes de alguma planta.           

32. Identifiquei e modifiquei falas e posturas machistas.           

33. Comecei a usar preservativos para evitar gestações não-planejadas 
          

34. Identifiquei e abandonei posturas e atitudes homofóbicas           
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35. Escolhi candidatos(as), em eleições, que defendiam o meio 

ambiente.           

36. Passei a ter uma opinião (a favor ou contra) sobre a legalização da 

maconha.           

37. Parei de Jogar lixo na rua           

38. Parei de usar canudinhos plásticos           

39. Parei de Usar Sacolas Plásticas           

40. Passei a tomar antibiótico no tempo prescrito pelo médico           

41. Parei de me automedicar           

42. Parei de usar produtos que foram anteriormente testados em 

animais           

43. Diminuí o desperdício de Energia elétrica           

44. Me tornei mais ligado(a) a causas ambientais           

45. Modifiquei comportamentos transfobicos           

46. Aprendi a escovar os dentes corretamente           

47. Aprendi a lavar as mãos corretamente           

48. Passei a beber mais água           

49. Passei a investigar as fontes das informações lidas           

50. Não tomei remédios que não tiveram comprovação cientifica quanto 

a sua eficácia           

 

 

 


