
ACTITUDES CTS DE LOS  ESTUDIANTES BRASILEÑOS
MEDIOS Y UNIVERSITARIOS EN FORMACIÓN PARA
DOCENCIA

MACIEL, M. (1); BISPO, D. (2); EMERSON, F. (3); CÉSAR, J. (4); REGINA, I. (5) y VÁZQUEZ,
Á. (6)
(1) PROGRAMA DE P-OS-GRADUAÇÃO. Universidad de las Islas Baleares mariadelu@yahoo.com
(2) UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL. djalmabispo@hotmail.com
(3) UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL. fulviocolussi@ig.com.br
(4) UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL. julioribeirobio@gmail.com
(5) UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL. iara.guazzelli@gmail.com
(6) Universidad de las Islas Baleares. avzqza@gmail.com

Resumen

Resumo 
Apresentamos os dados acerca da avaliação diagnóstica de atitudes CTS de Estudantes Brasileiros do
Ensino Médio e de Estudantes Universitários de diferentes Licenciaturas (cursos de formação para a
docência). Os resultados preliminares do projeto PIEARCTS (ainda em processo) revelaram atitudes
ingênuas, o que sugere a necessidade de um trabalho CTS tanto por parte de profissionais que pensam e
executam propostas de ensino de ciências, quanto por aqueles que lidam diretamente com a formação de
professores. 

    
Objetivo

  
Um dos objetivos do PIEARCTS é diagnosticar as atitudes de estudantes e professores de diferentes níveis
e áreas do conhecimento, em diferentes países participantes, acerca da natureza da ciência e da
tecnologia. Neste momento nos detemos apenas em analisar as atitudes CTS de estudantes do último ano
do Ensino Médio e do Ensino Superior (Licenciaturas), a fim de identificar prováveis implicações dessas
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concepções (atitudes) para o ensino CTS e a formação de professores. 

  
Marco teórico

  
Contamos hoje com uma ampla divulgação acerca da importância da alfabetização científica para todos os
cidadãos. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais brasileiros, é parte essencial dos currículos
escolares, em todos os níveis e áreas do conhecimento, a inclusão de uma educação CTS. Logo, o ensino
e a aprendizagem das Ciências, assim como a formação de professores, exigem conhecimento e
compreensão dos significados de Natureza da Ciência e das relações entre Ciência, Tecnologia e
Sociedade (CTS). A alfabetização científica e tecnológica deve e pode ser desenvolvida de maneira gradual
e ao longo de toda a vida e precisa fazer parte da proposta curricular de todos os níveis escolares. Para
implementar as mudanças já propostas no ensino e na formação de professores, torna-se imprescindível
avaliar suas atitudes CTS (concepções prévias). Na apresentação geral do simpósio apresentaremos com
detalhes o marco teórico e a metodologia utilizada no PIEARCTS para identificar essas atitudes, de modo
que aqui nos detemos apenas nas questões específicas desta comunicação.

  
Desenvolvimento do tema

  
Utilizamos o Questionário de Opiniões sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade (COCTS) comum a todos os
países associados ao PIEARCTS, contendo 30 questões, articuladas em duas formas (forma A e B), cada
uma contendo 15 questões similares. As perguntas estão distribuídas em nove diferentes dimensões:
Ciência e Tecnologia, Definições e relações; Influência da sociedade na ciência e na tecnologia; Relação
entre ciência tecnologia e sociedade; Influência da ciência e da tecnologia na sociedade; Influência da
ciência escolar na sociedade; Características dos cientistas; Construção social do conhecimento científico;
Construção social da Tecnologia; Natureza da ciência. As formas A e B foram respondidas por três grupos:
estudantes do último ano do Ensino Médio (entre 18 e 20 anos) e primeiro ano do Curso Superior (entre 18
e 20 anos); estudantes do último ano do curso superior (entre 20 e 25 anos ou mais) e pós-graduandos;
professores em exercício, de diferentes níveis, idades e formações. 

  
Procedimentos

  
No momento apresentamos apenas os resultados da dimensão relação entre ciência tecnologia e
sociedade, obtidos com 270 estudantes do Ensino Médio e do primeiro e último ano da Graduação (muitos
destes já exercem docência), distribuídos conforme Tabela 1.

 

   Todas as opções possíveis das frases do questionário foram classificadas e categorizadas por um grupo
de experts em adequadas, plausíveis e ingênuas (Manassero, Vázquez y Acevedo, 2001; Vázquez,
Acevedo y Manassero, 2000). As questões seguem um modelo de respostas múltiplas a partir do qual as
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respostas foram valoradas segundo o grau de concordância apresentado em cada uma das opções
apresentadas nas questões a partir de uma escala de nove pontos. Esse modelo maximiza a informação
disponível em cada pergunta do COCTS e permite alcançar um grau de precisão muito maior na avaliação
das atitudes CTS (Vázquez y Manassero, 1999). Para a análise dos índices atitudinais referentes a crenças
e atitudes CTS, utilizamos um índice de valores que variam de -1 a 1, para cada resposta adequada,
plausível ou ingênua: adequadas são respostas mais próximas do esperado por parte do público
entrevistado para as relações entre CTS; plausíveis são concepções aceitáveis, porém, ainda erradas a
respeito das relações CTS; ingênuas são respostas bem distantes do esperado, segundo esses
profissionais. Os resultados do COCTS (MANASSERO y VÁZQUEZ, 2002) podem ser analisados tanto do
ponto de vista quantitativo quanto qualitativo, e propõe uma métrica para análise dos índices, conforme
tabelas 2a, 2b e 2c.
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Análise inicial

  
Questão COCTS 30111-Qual dos seguintes diagramas representaria melhor as interações mútuas entre a
ciência, a tecnologia e a sociedade? (As setas simples indicam uma única direção para a relação e as
duplas indicam interações mútuas. As setas mais grossas indicam uma relação mais intensa que as finas e
estas mais que as tracejadas; a ausência de seta indica inexistência de relação).

 

  
 

    
As alternativas E e F são consideradas adequadas e as demais são ingênuas. Os dados obtidos
evidenciaram, até o momento, os seguintes valores atitudinais: 
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 Gráfico com os valores atitudinais apurados a partir da tabulação dos dados dos 270

  
                      questionários.

  
 

  
Observa-se que as respostas obtidas em relação às atitudes CTS (concepções) consideradas como
ingênuas apontam uma maior aproximação entre o esperado e o obtido (próximo a -0,1). Já nas respostas
consideradas adequadas, houve um maior distanciamento entre os dados obtidos e o esperado (próximo a
0,4). Durante o evento pretendemos apresentar uma análise mais detalhada desses resultados.
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