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RESUMO 

 

Esta pesquisa pretende investigar as atitudes para a ciência, bem como a percepção 

do Programa Ciência Itinerante (PCI), do IF Baiano Campus Catu, dos alunos 

integrantes do PCI durante seu período de vivência e atuação neste Programa. O 

PCI se apresenta nos mais variados espaços de aprendizagem, enquanto que os 

grupos de pesquisas (Stands) sejam das ciências da terra, naturais, exatas, 

linguagens e tecnologia utilizam-se da educação do tipo não formal e informal para 

realizar suas atividades internas (de discussão e aprendizado dos conteúdos) e 

externas (de divulgação da ciência através de seus respectivos Stands). A pesquisa 

é baseada em método quantitativo, contudo, consta de uma cuidadosa revisão de 

literatura sobre o tema atitude para ciência, além de uma revisão mais pontual sobre 

os temas: percepção, espaços de aprendizagem, tipos de educação e traço latente. 

Este último terá a função tanto de localizar e delimitar os elementos que 

compreendem a pesquisa quanto esclarecer os critérios para elaboração dos 

instrumentos de coleta de dados. Os traços latentes atitude e percepção foram 

interpretados mediante o modelo utilizado pela psicometria que correlaciona as 

variáveis latentes com os observáveis. Os instrumentos de coleta de dados 

(questionários politômicos tipo Likert) foram primeiramente validados antes de serem 

aplicados à amostra definitiva. Para os dados da validação realizamos uma análise 

exploratória, enquanto que os dados da amostra definitiva tiveram análise 

exploratória e confirmatória. Os resultados inicialmente apontam que os 

instrumentos de atitude e percepção alcançaram bons índices estatísticos, sendo 

assim validados de forma satisfatória. Em segundo lugar percebemos que os 

integrantes do PCI possuem tanto uma boa percepção do Programa, isto é, 

compreendem seus objetivos e importância, como também uma boa atitude para 

ciência, mediante a realização das atividades inerentes ao mesmo. Contudo, 

percebemos que não há correlação entre a percepção que o integrante possui do 

PCI e sua atitude para a ciência. 

Palavras chave: Atitude para Ciência; Espaços de Aprendizagem; Tipos de 

Educação, Atividades Itinerantes; Traços Latentes.  

 
 
 



ABSTRACT 

 

This research aims to investigate the attitudes to science, as well as the perception 

of the Itinerant Science Program, from IF Baiano Campus Catu, the members of 

students Itinerant Science Program during their period of living and acting this 

Program. The Itinerant Science Program is presented in a variety of learning spaces, 

while the research groups (Stands) are of the earth sciences, natural, exact, 

languages and technology use is the kind of non-formal and informal education to 

make its internal activities (for discussion and learning of contents) and external 

(dissemination of science through their respective Stands). The research is based on 

quantitative method and consists of a careful review of the literature on the subject 

attitude to science, and a more punctual review of topics: perception, learning 

environments, types of education and latent trait. The latter will be responsible both 

to locate and define the elements that comprise the research as clarifying the criteria 

for preparing the data collection instruments. The latent traits attitude and perception 

were interpreted by the model used by psychometry that correlates the latent 

variables with observable. Data collection instruments (questionnaires polytomic 

Likert) were first validated before being applied to the final sample. For the validation 

of the data we conducted an exploratory analysis, while data from the final sample 

they had exploratory and confirmatory analysis. The results initially point out that the 

attitude and perception of instruments achieved good statistical indices, so validated 

satisfactorily. Secondly we realize that ISP members have both a good 

understanding of the program, that is, understand their objectives and importance, as 

well as a good attitude to science, by performing the activities inherent to science. 

However, we realize that there is no correlation between the perception that the 

member has the ISP and its attitude to science.  

Keywords: Attitude toward Science; Learning Spaces; Types of Education, Itinerant 

activities; Latent traits. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

“...para mim, é impossível existir sem sonho. A 

vida na sua totalidade me ensinou como grande 

lição que é impossível assumi-la sem risco”. 

– Paulo Freire – 

 

Apresento, neste momento, o resultado de meses de dedicação, empenho e 

seriedade para com esta pesquisa cuja ideia surgiu após minha chegada ao Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - IF Baiano Campus Catu, onde 

me deparei com um projeto de ciência na modalidade itinerante, hoje denominado 

Programa Ciência Itinerante (PCI). 

Ao longo da minha participação e vivência no referido programa percebi que 

apesar da vertente itinerante e, consequentemente, de extensão, o PCI trabalhava 

também as modalidades de ensino e pesquisa com seus estudantes. Isto é, o 

Programa Ciência Itinerante contempla de forma harmoniosa os três pilares da 

Educação sendo um ambiente de grandes oportunidades, experiências e construção 

para seus integrantes. 

Tais acontecimentos me levaram a inquietações e curiosidades por descobrir, 

por exemplo: Qual a atitude desses jovens em relação ao aprendizado da ciência? 

Como eles apreendem os objetivos de popularização da ciência do PCI? Existe 

alguma relação entre a atitude para ciência desses alunos e sua percepção do 

Programa? Desse modo, ao longo do presente capítulo apresento as circunstâncias 

norteadoras que estimularam essa pesquisa, bem como sua metodologia e os 

métodos para coleta e as análises dos dados obtidos na investigação. 

 

1.1 Minha Trajetória 

 

No ano de 1997, ingressei no Curso de Licenciatura em Física da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS) onde vivenciei grandes descobertas e 

aprendizados.  
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Entre eles destaco os anos em que atuei como membro do Diretório 

Acadêmico de Física, cuja organização de eventos e representações junto ao 

Colegiado e Departamento do Curso me transformou numa pessoa mais consciente 

e crítica quanto aos meus direitos e deveres bem como meu papel na sociedade. 

Outro fator importante está nas grandes amizades que muito contribuíram na minha 

formação e que conservo com muita gratidão e carinho até então. 

No segundo semestre de 2002, ano de minha formatura, fui surpreendido com 

a possibilidade de ser Pai, status que hoje me enche de orgulho e pelo qual sou 

eternamente grato a Deus, por ter uma filha maravilhosa, e uma Esposa e Mãe 

admirável e muito dedicada. No entanto a futura paternidade e responsabilidade a 

qual era desafiado me afastaram momentaneamente da Universidade para que 

pudesse trabalhar um pouco mais e honrar com minhas eminentes obrigações. 

Um ano mais tarde, em 2003, reencontro, ao acaso, o Professor José Carlos 

de Jesus, que me alertava sobre uma nova mudança curricular no Curso de 

Licenciatura em Física e que eu deveria retornar ainda aquele ano para não ser 

obrigado a cumprir novos créditos por conta das novas disciplinas que seriam 

implantadas. Assim, seguindo o conselho do professor e amigo, renovei minha 

matrícula na Instituição. 

De volta à UEFS, contei com todo o apoio do professor, inclusive com sua 

orientação, para a construção do meu TCC e, dessa forma, a relação de amizade e 

respeito que já existia se tornou ainda mais forte em virtude desses eventos. Em 

2005, o TCC foi devidamente apresentado e, sob o aval da estimada professora 

Judite Miranda, pude concluir minha graduação em Licenciatura em Física na UEFS. 

O dedicado trabalho, orientado pelo professor José Carlos, rendeu alguns 

frutos, de modo que nosso TCC foi aceito, apresentado e publicado em alguns dos 

eventos científicos da área, naquele período, a saber: 

 XVII Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF), 2007; 

 XXIV Encontro De Físicos do Norte e Nordeste (EFNNE), 2006; 

 Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), 2006 

Em 2007, fui aprovado no concurso público para professor do Estado da Bahia, 

na cidade de Salvador. Ao chegar à unidade de ensino pude conhecer de perto os 

desafios que as instituições públicas de educação enfrentam em nosso país. Isto 

porque, até então, havia apenas lecionado em instituições particulares de ensino.  
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Confesso que a nova jornada e o novo perfil dos estudantes para o qual 

lecionava (alunos do turno noturno), me fizeram perder o interesse, não pelo ensino, 

atividade da qual faço com total dedicação e compromisso, mais sim, pelas 

atividades de extensão e, principalmente, de pesquisa.  

Incentivado por minha amiga e irmã Núbia, fiz o concurso para o IF Baiano em 

2010, onde fui aprovado e inicialmente nomeado para o campus Bom Jesus da 

Lapa, no qual trabalhei por dez meses. Nesse período, retomei o contado com a 

pesquisa e extensão que há muito não exercia e após 10 meses de trabalho no 

referido Campus fui transferido para o Campus Catu, onde estou lotado até então. 

A transferência para o novo local de trabalho foi fundamental para a construção 

desta pesquisa que lhes apresento, pois tive a oportunidade de conhecer um Projeto 

Itinerante de Popularização da Ciência, chamado na época Projeto Escola Itinerante 

(PEI) hoje Programa Ciência Itinerante (PCI), cujo principal objetivo e proposta é 

popularizar o conhecimento da ciência e tecnologia utilizando uma linguagem mais 

simples e atrativa para o seu público alvo.  

A disposição, interesse e compromisso estudantes para com os objetivos do 

PCI me fizeram aceitar imediatamente o convite da Direção do Programa para, 

juntamente com demais professores, assumir não apenas a coordenação do PCI, 

como também do Grupo/Stand de Física. Esses acontecimentos não apenas tornou 

meu ambiente de trabalho mais dinâmico como também motivou a construção do 

meu Projeto de Mestrado, devido à nova demanda da qual fazia e ainda faço parte.  

Contando mais uma vez com o apoio da minha família, em especial da minha 

amiga e irmã Núbia, no primeiro semestre de 2013, escrevi o Projeto, que 

inicialmente teve a participação do professor José Carlos de Jesus (UEFS).  

Desse modo, no mesmo ano, aconselhado pelo professor José Carlos, 

procurei, nesta renomada Instituição, o professor Elder Sales, a quem sou grato por 

aceitar meu pedido em orientar este projeto de pesquisa.  

Após participar da seleção de Mestrado para o Programa de Pós-Graduação 

em Ensino, Filosofia e História das Ciências (PPGEFHC) e alcançar a condição de 

aluno regular, fui apresentado, desta feita pelo meu orientador, à professora Amanda 

Amantes que aceitou o papel de coorientadora da pesquisa. É importante salientar 

que, considerando o caráter qualitativo e quantitativo da pesquisa a combinação das 

orientações, entre o professor Elder e a professora Amanda muito contribuíram para 

o meu entendimento quanto aos objetivos, clareza da metodologia e 

desenvolvimento desta pesquisa. 
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Assim sendo, mediante a trajetória descrita, posso afirmar que agrego 

subsídios e confiança para através desta proposta de dissertação tentar contribuir 

para a formação e crescimento profissional e pessoal de outros alunos, incialmente 

os alunos do IF Baiano Campus Catu, integrantes do Programa Ciência Itinerante, 

sujeitos dos quais esta pesquisa se dedicou à analisar. 

 

1.2 Apresentação 

 

As estratégias de ensino enquanto elementos para a formação do ser humano 

tem colaborado, cada vez mais, para o processo de desenvolvimento e concepção 

crítica e contextualizada da sociedade atual. A ciência, componente fundamental do 

desenvolvimento social, político, econômico e tecnológico de uma nação, sustenta-

se numa aguçada curiosidade e atitude em busca de conhecimentos para tentar 

solucionar ou amenizar os problemas que afligem e inquietam o ser humano.  

Para MINAYO (2012), tanto as pesquisas científicas quanto as atividades de 

ensino precisam estar vinculadas à realidade, articulando pensamento e ação. 

Assim, “nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro 

lugar, um problema da vida prática. As questões de investigação estão, portanto, 

relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente condicionadas. São frutos de 

determinada inserção na vida real, nela encontrado suas razões e seus objetivos” 

(MINAYO, 2012, p. 16). 

Dessa forma, os estabelecimentos de ensino, enquanto parte integrante do 

sistema de educação para a ciência buscam estratégias para despertar a 

curiosidade científica, não apenas dos discentes, mas também, de todos os 

envolvidos no sistema educacional. Tais estratégias devem, através do processo de 

ensino e aprendizagem, refletir e buscar respostas acerca de suas curiosidades e 

inquietações. 

CACHAPUZ (2004) reforça a importância da relação entre os espaços de 

aprendizagem e os mecanismos para o incentivo e o desenvolvimento da ciência. 

Para o autor, “as orientações para o Ensino das Ciências são resultado da pesquisa 

e de uma mais aprofundada ligação entre o terreno onde se dá o seu 

desenvolvimento e os problemas com que a prática letiva se debate”. (CACHAPUZ, 

2004, p.365) 
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Uma dessas estratégias de Ensino de Ciências e suas tecnologias, que trata da 

divulgação do conhecimento científico são os Projetos Itinerantes. Desse modo 

citamos aqui uma atividade com as mesmas características e finalidades dos 

Projetos Itinerantes, chamado Programa Ciência Itinerante1 (PCI) do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), Campus Catu-Ba, 

inicialmente chamado de Projeto Escola Itinerante2 (PEI).  

O Projeto é assim definido por seus idealizadores:  

Em linhas gerais, podemos dizer que o Projeto consiste numa espécie de 
“feira móvel de ciências” uma vez que alunos, professores e o material 
utilizado nas exposições são transportados por um ônibus do Instituto até o 
local agendado para a exposição ao público. (PROJETO ESCOLA 
ITINERANTE, 2011, p.4). 

Portanto, as escolas itinerantes, numa concepção mais ampla de educação 

científica, se dispõem a levar informação e conhecimento de forma ativa para os 

mais variados espaços de aprendizagem.  

Suas apresentações que se materializam através de jogos, experimentos, 

vídeos e teatro, dentre outras linguagens, não possuem a menor intenção de 

selecionar o público alvo. Pelo contrário, as atividades itinerantes se constituem 

numa metodologia democrática e de acesso livre para aqueles que procuram 

informação e conhecimento por intermédio do diálogo e troca de experiências.  

Nestes espaços “são tratados os fenômenos e conceitos científicos, suas 

exposições valorizam a mediação das ideias através de objetos e preocupam-se 

com a transmissão de informações científicas e conceitos que colaborem para a 

divulgação da ciência e da tecnologia e facilitem seu uso e compreensão pela 

população”. (SCHWENCK, 2011, p.15). Dessa forma “os espaços não-formais, além 

de serem mais interessantes, para discutir algum conhecimento, são também meios 

de divulgar a cultura e ciência, trazendo uma alfabetização cientifica para a 

comunidade leiga ou não”. (CRUZ et al., 2012, p. 220). 

A dinâmica que envolve as atividades itinerantes, isto é, planejamento, 

organização e execução necessitam de diferentes estruturas e metodologias para 

proporcionar de forma efetiva o conhecimento, seja científico, tecnológico ou de 

outras áreas do conhecimento.  

                                            
1           INSTITUTO FEDERAL BAIANO CAMPUS CATU-BA. Programa Ciência Itinerante (PCI). 

Disponível em: http://programacienciaitinerante.com.br/. Acesso em 07 de Set. 2015. 

2  INSTITUTO FEDERAL BAIANO CAMPUS CATU-BA. Projeto Escola Itinerante (PEI). 

Disponível em: http://escolaitineranteifbaiano.webnode.com.br/. Acesso em 07 de Set. 2015. 
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Atualmente, em todo país, existem diversas instituições itinerantes para 

divulgação da ciência e da tecnologia, mantidas por recursos próprios ou até mesmo 

apoiadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).  

Entre elas destacamos: 

 Museu de Ciência e Tecnologia3 da Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB) – Departamento de Educação: 

 Ciência Arte e Magia4 da Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Instituto 

de Biologia: 

 Observatório Educativo Itinerante5 da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS) – Instituto de Física: 

 Museu-Itinerante-Ponto6 da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Entre tantas instituições existentes, com características próprias, vale ressaltar 

um elemento comum entre as atividades itinerantes; o fato de, na grande maioria, 

tais instituições se apresentarem em Espaços Não Formais de Aprendizagem, 

fugindo assim do formalismo educacional (muitas vezes unilateral), oferecendo, 

desse modo, oportunidades de troca de informação num ambiente diferenciado para 

que os alunos possam se expressar livremente sem o estresse de estarem sendo 

avaliados, isto é, sem a necessidade de elaborar perguntas e/ou respostas 

categorizadas como certas ou erradas. 

No que tange à valorização da participação dos sujeitos no processo de ensino 

e aprendizagem, temos uma grande diferença quanto às estratégias de difusão do 

conhecimento propostas pelas Instituições itinerantes em relação às instituições 

ditas formais. O primeiro valoriza o diálogo e a participação do estudante, não há 

certo ou errado, o que importa é motivar a interação do sujeito e, através do discurso 

bilateral, buscar a compreensão do fenômeno em estudo. O segundo valoriza o 

acerto tanto quanto descarta o erro, deixando assim o estudante em total 

desconforto para sugerir ou mesmo se posicionar. Para estas instituições o sujeito 

não se sente motivado a participar por não se enxergar como parte do processo.  

 

                                            
3 http://www.uneb.br/mct/sobre-o-museu/. Acesso em: 07 de Set. 2015. 

4 http://www.cienciaartemagia.ufba.br/projeto.html. Acesso em: 07 de Set. 2015. 

5 http://www.if.ufrgs.br/oei/. Acesso em: 07 de Set. 2015. 

6  http://museu.cp.ufmg.br/.  Acesso em 07 de Set. 2015 

http://feiradecienciasufvjm.blogspot.com/
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DIB (1998) reforça esse pensamento e alerta que a prática em avaliar toda e 

qualquer participação do estudante pode causar sérios danos ao processo de ensino 

e aprendizagem. Para o autor, o fato do aluno se sentir avaliado a toda e qualquer 

manifestação pode, com o passar do tempo, reduzir ou mesmo inibir sua 

participação durante o processo de aprendizado, comprometendo seriamente seu 

desenvolvimento cognitivo. 

As avaliações são feitas de uma forma geral, para fins administrativos e 
raramente são utilizados para melhorar o processo de educação. Seu 
personagem é, na sua maior parte, punitivo, obedecendo a uma 
metodologia mono-direccional que não consegue estimular os alunos e 
garantir a sua participação ativa no processo...  A criação de um sistema de 
educação formal não considerar as normas dos alunos, valores e atitudes 
que são relevantes para o sistema de ensino que, geralmente, não é testado 
ou avaliado ao nível da aceitação do estudante, bem como para eficácia e 
eficiência. (DIB, 1998, p.2). 

Assim, voltando nosso foco para as atividades itinerantes, o PCI realiza um 

trabalho relevante para a formação de estudantes e professores não apenas no 

Campus Catu e demais unidades do Instituto Federal Baiano como também para 

outras localidades (na Bahia ou fora dela), onde aconteçam eventos científicos. 

A metodologia de trabalho do PCI consiste na montagem de grupos de 

pesquisa, orientados por um professor do Campus, preferencialmente especialista 

na área do grupo de estudo. Da formação desses grupos, surgem os Stands, que 

são responsáveis tanto pela montagem da estrutura dos equipamentos quanto pelas 

apresentações públicas em espaços diversificados como praças, escolas etc. 

O Programa Ciência Itinerante do IF Baiano Campus Catu “tem como objetivo 

principal, apoiar e promover iniciativas de diversos temas do conhecimento 

científico, contribuindo para a complementação da formação básica nas escolas e 

melhoria na qualidade do ensino de ciências, através da difusão e popularização da 

ciência e da tecnologia”. (PROGRAMA CIÊNCIA ITINERANTE, 2013, p.7).  

Temos ainda como objetivos específicos do PCI: abrir da escola à comunidade; 

popularizar a ciência e o conhecimento; tornar o discente sujeito da construção do 

seu próprio conhecimento; divulgar as atividades do Instituto Federal Baiano.  

Portanto, diante dos argumentos apresentados, referentes à relevância das 

atividades itinerantes, em especial àquelas relacionadas à Ciência e Tecnologia, 

propomos realizar uma pesquisa empírica com o objetivo de acessar as atitudes 

para a ciência, bem como a percepção do Programa Ciência Itinerante, do IF Baiano 

Campus Catu, dos alunos integrantes do PCI durante seu período de vivência e 

atuação neste Programa. 
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Atualmente, os estudantes que integram o PCI são oriundos dos respectivos 

níveis de escolaridade e cursos: 

 Técnico na Modalidade integrado ao Ensino Médio: Agropecuária, 

Alimentos e Química: 

 Técnico na Modalidade Subsequente: Agrimensura, Agropecuária e 

Operação e Produção de Petróleo e Gás. 

 Superior: Licenciatura em Química e Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. 

Nesse contexto, se faz necessário uma revisão de literatura para explicitar o 

pensamento de alguns autores que se destacam na discussão referente à 

percepção e às atitudes dos estudantes em relação à ciência, mediante projetos de 

divulgação científica. Entre eles destacamos: 

 Percepção: proposta baseada nos autores FIGUEIREDO (2010), OLIVEIRA 

(2003) e POLETTINI (1996) que definem percepção não como um elemento 

advindo dos sentidos do ser humano, ou seja, através da visão, audição, 

paladar, tato ou olfato, mas sim, como o resultado de um processo de 

reflexão mediante experiências vividas.  

“o sentido de mundo para o sujeito acontece através da percepção, que é 
uma experiência vivida pelo homem no mundo”. (OLIVEIRA, 2003, p.28-29). 

 Atitude para Ciência: discutido pelos autores: HONG e LIN (2011), 

OSBORNE, SIMON e TYTLER (2009), ABREU et al. (2006), TALIM (2004), 

OSBORNE, SIMON, e COLLINS (2003), OSBORNE e COLLINS (2000), LIN 

(1992), SIMPSON e OLIVER (1990), que, de modo geral, descrevem atitude 

como um posicionamento do sujeito diante de um conceito ou fenômeno, de 

modo que esse posicionamento vai orientar a forma como esse sujeito reage 

quando influenciado por esses conceitos ou fenômenos.  

“...uma disposição ou tendência para responder positivamente ou 
negativamente em relação a alguma coisa (ideia, objeto, pessoa, situação, 
etc.)”. (TALIM, 2004, p.314). 

Considerando a importância do Programa Ciência Itinerante na discussão 

central da pesquisa que são os temas Atitude para Ciência e Percepção do PCI, 

apresentamos também outros assuntos igualmente relevantes para a compreensão 

da totalidade da pesquisa, a saber: Espaços de Aprendizagem e Tipos de Educação, 

além do conceito de Traço Latente, que assim estão definidos na pesquisa: 
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 Espaços de Aprendizagem: Conceito destacado pelos autores RIBEIRO 

(2013), VERCELLI (2011), GHANEM e TRILLA (2008), GOHN (2008), 

JACOBUCCI (2008), GASPAR (2002), DIB (1998) e CHAGAS (1993), que 

propõem, em linhas gerais, uma divisão para os espaços de aprendizagem 

como sendo de dois tipos: os formais (espaço físico dentro da unidade de 

ensino) e os Não Formais (espaço físico fora da unidade de ensino). 

Entretanto, de modo geral, as atividades itinerantes não possuem público 

específico e com isso vão aonde a demanda existir, promovendo a divulgação 

do conhecimento científico nos mais variados espaços de aprendizagem.  

O termo “espaço não-formal” tem sido utilizado atualmente por 
pesquisadores em Educação, professores de diversas áreas do 
conhecimento e profissionais que trabalham com divulgação científica para 
descrever lugares, diferentes da escola, onde é possível desenvolver 
atividades educativas. 

...O espaço formal é o espaço escolar, que está relacionado às Instituições 
Escolares da Educação Básica e do Ensino Superior, definidas na Lei 
9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É a escola, com 
todas as suas dependências: salas de aula, laboratórios, quadras de 
esportes, biblioteca, pátio, cantina, refeitório. (JACOBUCCI, 2008, p. 55-56). 

 Tipos de Educação: conceito evidenciado pelos autores RIBEIRO (2013), 

VERCELLI (2011), GHANEM E TRILLA (2008), GOHN (2008), JACOBUCCI 

(2008), GASPAR (2002), DIB (1998), MAARSCHALK (1988) e CHAGAS 

(1993), AFONSO (1992) que estabelecem para os Tipos de Educação a 

seguinte classificação: a Formal (desenvolvida dentro das instituições de 

ensino, possui currículo definido e estruturado com reconhecimento e 

certificados oficiais), a Não Formal (processa-se fora da esfera escolar, e 

apesar de possuir currículo, disciplinas, programas estruturados e locais 

previamente definidos não possui diplomas e certificados oficiais) e a Informal 

(ocorre de forma espontânea no dia-a-dia através de conversas e vivências 

com familiares, amigos, colegas e interlocutores ocasionais). 

Por educação formal, entende-se o tipo de educação organizada com uma 
determinada sequencia e proporcionada pelas escolas enquanto que a 
designação educação informal abrange todas as possibilidades educativas 
no decurso da vida do indivíduo, constituindo um processo permanente e 
não organizado. Por último, a Educação não formal, embora obedeça 
também a uma estrutura e a uma organização (distintas, porém das 
escolares) e possa levar a uma certificação (mesmo que não seja essa a 
sua finalidade), diverge ainda da educação formal no que respeita a não 
fixação de tempos e locais e à flexibilidade na adaptação dos conteúdos de 
aprendizagem a cada grupo concreto (AFONSO, 1992, p.86-87).  
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 Traço Latente: conceito discutido pelos autores MOREIRA JUNIOR (2010), 

AMANTES (2009), PASQUALI (2009), WU e ADAMS (2007), BREI e NETO 

(2006) e PEREIRA (2004) e BORSBOOM (2003) que definem, de modo geral, 

traço latente como um atributo que não pode ser acessado diretamente como, 

por exemplo; atitude, entendimento, interesse etc. Onde estes traços 

necessitam de variáveis secundárias (observáveis) para realizar sua medida. 

Traços latentes são características do indivíduo que não podem ser 
observadas diretamente, isto é, não existe um aparelho capaz de medi-las 
diretamente, como, por exemplo, um termômetro que mede diretamente a 
temperatura. Portanto, essas características são mensuradas através de 
variáveis secundárias que sejam relacionadas com o traço latente em 
estudo. (MOREIRA JUNIOR, 2010, p.137). 

Voltando nossa atenção para o tema atitude para ciência, TALIM (2004) afirma 

que compreender a mudança de atitude nos alunos é de grande interesse dos 

professores, pois afeta diretamente tanto o aprendizado dos discentes quanto o 

sucesso profissional docente. O autor defende ainda que a atitude dos estudantes 

frente à ciência é composta de pelo menos três componentes dependentes entre si: 

o emocional (o sentimento), o cognitivo (o sentido) e o comportamental (a postura).  

Assim, acessar as atitudes para ciência, bem como a percepção dos 

estudantes ao longo da sua participação no PCI, no que tange à promoção e 

acesso, de forma gratuita e democrática, à popularização da ciência e à difusão do 

conhecimento científico passa a ser de grande valia, devido à necessidade de 

buscar respostas para as seguintes questões: Qual a percepção que esses 

garotos(as) têm em relação ao PCI? Qual a atitude para ciência que eles (elas) 

possuem? Qual a relação entre atitude para ciência e percepção dos alunos 

integrantes do PCI? Os atributos Atitude e Percepção mudam em função de 

características dos sujeitos como, por exemplo, gênero, tempo e stand?  

Desse modo, diante da importância desta temática, a pesquisa aponta para a 

necessidade de conhecer o papel desses espaços de aprendizagem, em especial os 

espaços não formais, na difusão do conhecimento científico, na percepção e na 

atitude para ciência dos integrantes do Programa Ciência Itinerante. 

Quanto à proposta e estratégia metodológica para esta pesquisa adotamos: 

 Revisão bibliográfica específica, com os seguintes objetivos: primeiramente, 

levantar argumentos na literatura sobre os temas principais da pesquisa 

(Atitude para Ciência, Percepção, Traço Latente, Modelo Psicométrico, 

Espaços de Aprendizagem e Tipos de Educação), de modo que a discussão 
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desse material pudesse, tanto situar o leitor sobre o tema em questão, quanto 

colaborar para o entendimento da pesquisa na sua totalidade. Em segundo, 

ajudar na elaboração/construção dos instrumentos de análise. 

 Seleção dos grupos de estudos (Stands) e integrantes do PCI do Instituto 

Federal Baiano Campus Catu-Ba, que serão acompanhados durante a 

pesquisa. O Programa consta de 16 Stands, distribuídos entre as áreas 

Técnicas e Científicas, pertencentes aos níveis: Médio, Técnico e Superior. 

 Utilizando a proposta de TALIM (2004), os dados serão coletados mediante 

questionários tipo Likert que constam de um conjunto de itens relacionados 

com a atitude para ciência e percepção dos alunos integrantes do PCI. A 

escolha deste tipo de instrumento se justifica pelo fato de poder acessar o 

grau de concordância com determinada afirmativa e não simplesmente 

categorizar a participação do sujeito com certa ou errada. 

 Os questionários Likert antes de aplicados em definitivo aos alunos do PCI 

foram validados da seguinte forma:  

I. Para o questionário de atitude (validado por amostra) realizamos as 

seguintes análises: Índice Percentual de Concordância (IPC); 

consistência interna (Coeficiente Alfa de Cronbach); Análise Fatorial 

Exploratória (AFE) e Confirmatória (AFA).  

II. Para o questionário de percepção (validado por pares, entre juízes7) 

fizemos as seguintes análises: Índice Percentual de Concordância 

(IPC); fator de concordância entre os pares (Coeficiente Kappa de 

Cohen), Análise Fatorial Exploratória (AFE) e Confirmatória (AFA).  

 Os dados foram interpretados à luz do Modelo Psicométrico e da modelagem 

Rasch, com o objetivo de perceber, nos sujeitos, mais claramente a relação 

entre os traços latentes (atitude e percepção) e os dados observáveis, através 

das respostas dadas pelos sujeitos (mediante questionário likert). 

Por fim, discutimos os resultados da pesquisa apresentado conclusões, 

implicações e perspectivas futuras que possam fomentar e orientar novas pesquisas 

nas áreas de conhecimentos afim. 

 

                                            
7 Pesquisadores e especialistas que atuam na área de ensino de ciências, sendo alguns com 

maior experiência (professores/pesquisadores da rede Estadual e Federal de Ensino) e outros ainda 

em processo de formação (estudantes/pesquisadores do Mestrado e Doutorado do Programa 

PPGEFHC-UFBA). 
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1.3 Objetivos da Pesquisa 

 

1.3.1 Geral 

 

Investigar as atitudes para a ciência, bem como a percepção dos alunos 

integrantes do Programa Ciência Itinerante, do IF Baiano Campus Catu através da 

construção e validação de instrumentos para acessar traços latentes. 

 

1.3.2 Específicos 

 

 Construir e validar um instrumento, tipo Likert, para avaliar a percepção dos 

alunos integrantes do PCI sobre este Programa; 

 Construir e validar um instrumento, tipo Likert, para avaliar as atitudes para 

ciência dos alunos integrantes do PCI; 

 Investigar a relação entre a percepção dos alunos integrantes do PCI sobre 

este Programa e suas atitudes para ciência. 

 Investigar se os atributos Atitude e Percepção mudam em função de 

características dos sujeitos como, por exemplo, gênero, tempo e stand. 

Propomos que esses objetivos permitam não apenas delimitar, como também 

gerar oportunidade para o entendimento do objeto de estudo desta pesquisa. 

 

1.4 Relevância da Pesquisa 

 

A popularização da ciência no Brasil acontece por meio de Ministérios que 

apoiam e amparam a pesquisa, como por exemplo o Ministério da Educação (MEC) 

e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Tal financiamento gera 

iniciativas tanto dos professores da rede pública, como pesquisadores universitários 

e organismos governamentais que vêm buscando transmitir mensagens com 

conteúdo científico para o público leigo nos diversos espaços de aprendizagem.  

Uma das formas de compartilhar o conhecimento científico é realizada através 

das atividades itinerantes. No país existem diversos exemplos de projetos com a 

finalidade de popularizar o conhecimento científico de forma gratuita e participativa.  
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Dentre tantos, destacamos a atividade realizada no Instituto Federal Baiano, 

Campus Catu, denominada Programa Ciência Itinerante (PCI), que ao longo de 20 

anos de atuação vem promovendo de forma gratuita e participativa a popularização 

da ciência e a difusão do conhecimento científico.  

Dessa forma, a pesquisa passa a ter um papel relevante uma vez que pretende 

responder algumas perguntas que, ao longo desses anos, não eram emergenciais 

como, por exemplo, investigar a atitude e percepção dos alunos integrantes do PCI.  

Assim, a pesquisa pretende não apenas responder essas perguntas, como 

também tornar público seus resultados e conclusões a todos os integrantes e 

colaboradores do Programa Ciência Itinerante bem como do IF Baiano por um todo.  

Em sintonia com o objetivo geral e específicos desta pesquisa propomos 

responder os seguintes questionamentos: 

 Quais são as Atitudes para Ciência dos integrantes do PCI? 

 Qual é a Percepção/compreensão que os integrantes do PCI possuem do 

próprio Programa? 

 Fatores como gênero, tempo de participação no Programa, ou mesmo o 

stand/área do conhecimento do qual o integrante participa pode influenciar na 

sua atitude ou percepção do PCI? 

 Existe alguma relação entre a forma como o integrante do PCI 

percebe/compreende o Programa e sua atitude para ciência? 

A justificativa de desenvolvimento da pesquisa se apoia nos seguintes fatores: 

 Necessidade de acessar as atitudes para ciência e percepção dos alunos 

integrantes do PCI visto que ambos os traços latentes interferem na sua 

formação científica; 

 Na literatura, em especial no Brasil, existem poucos trabalhos que forneçam 

instrumentos para acessar atitude para ciência e percepção dos alunos, logo 

se faz necessário construir e validar instrumentos com essa finalidade; 

 Os instrumentos de Atitude para Ciência e Percepção do PCI, presentes na 

literatura não estão baseados num modelo psicométrico para relacionar os 

traços latentes aos dados observáveis. 

 Não há um estudo oficial desenvolvido pelo Campus Catu ou mesmo pelo IF 

Baiano, com esse direcionamento, isto é, voltado para a compreensão da 

Atitude para Ciência e também da Percepção do PCI, dos integrantes do PCI. 
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1.5 Estrutura da Dissertação 

 

Propondo facilitar a compreensão da estrutura na qual a pesquisa foi 

organizada, isto é, objetivos propostos, referenciais teóricos, métodos de coleta e 

análise de dados, principais resultados e conclusões, além de implicações para o 

contexto acadêmico e profissional, decidimos estruturar a dissertação em capítulos, 

cujos resumos descrevemos a seguir: 

No primeiro capítulo, trazemos um panorama geral da pesquisa, que se inicia 

traçando o perfil do pesquisador (suas relações, formação acadêmica e contato e 

motivação com o objeto de estudo), passando pelos objetivos da pesquisa, bem 

como sua relevância chegando até a introdução do tema proposto, de modo a situar 

o leitor acerca dos temas gerais e complementares, que compõem esta dissertação.  

No segundo capítulo, apresentamos o referencial teórico no qual a pesquisa 

está fundamentada. Aqui vamos discutir conceitos fundamentais, pontos de vista de 

diferentes autores e abordagens alternativas que vão compor o corpo do texto e o 

desenvolvimento da pesquisa. Dessa forma, quanto aos conceitos básicos destaco: 

Percepção, Atitude, Atitude para Ciência; Espaços de Aprendizagem; Tipos de 

Educação e Atividades Itinerantes.  

No terceiro capítulo apresentamos e definimos os elementos que constituem a 

estrutura do modelo adotado na construção dos instrumentos de coleta de dados 

(Modelo Psicométrico e a descrição dos atributos), além de descrever outros 

elementos que completam o referido modelo, como os Instrumentos de Medida 

(Escala tipo Likert) e a Modelagem Rasch. 

No quarto capítulo destacamos as estratégias metodológicas da pesquisa 

explicitando quais decisões foram tomadas com relação aos dados, seu tratamento 

e sua análise. Isto é, propomos neste capítulo explicitar o desenho da pesquisa, 

além de responder perguntas do tipo: Quais instrumentos para coleta de dados 

foram utilizados? Quais foram os métodos adotados para coleta e análise desses 

dados? Como esses instrumentos foram construídos e validados? Quem são os 

sujeitos envolvidos na validação? Em que contesto está inserido? Lembrando que 

tais questionamentos foram elaborados na perspectiva de atingir ambos os traços 

latentes (atributos de segunda ordem) investigados, isto é, Atitude para Ciência e 

Percepção do PCI. 
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No quinto capítulo, discutimos mais especificamente a análise e julgamento dos 

dados coletados quanto ao processo de validação dos instrumentos. Aqui 

explicitamos os gráficos, tabelas e índices que representam a participação dos 

sujeitos que validaram os instrumentos de coleta para ambos os traços latentes. 

Fizemos ainda uma discussão mais abrangente quanto à análise e resultados, visto 

que o foco agora está sobre a aplicação definitiva dos instrumentos aos sujeitos da 

pesquisa (alunos integrantes do PCI). Apresentamos ainda (com base na definição 

encontrada na literatura) os parâmetros de ajustes do modelo, onde mais uma vez 

explicitamos os gráficos e debatemos suas representações e relações com o objeto 

de estudo. Esta análise teve o respaldo da teoria do modelo psicométrico para 

medição das variáveis latentes. 

No sexto capítulo, apresentamos as considerações finais da pesquisa. Aqui 

descrevemos não apenas os fatores positivos (aprendizados, resultados que 

corroboram outras pesquisas, novas descobertas...) mas também as limitações 

(falhas, dificuldades, problemas...) pertinentes do nosso trabalho, além das 

implicações e perspectivas futuras quanto ao tema proposto. 

Por fim, apresento a referência bibliográfica na qual a pesquisa se fundamenta, 

mediante explicitação de pensamentos e citações dos autores em suas respectivas 

produções.  

É importante esclarecer que, mesmo apresentando os capítulos 

separadamente, estes possuem uma articulação entre si, ou seja, ainda que os 

capítulos tenham certa independência, pelo fato de discutir conteúdos específicos, 

cada um tem uma função a cumprir dentro da pesquisa. Ou seja, avaliados de forma 

isolada ou em conjunto os capítulos contribuem de forma harmoniosa para o objetivo 

geral da pesquisa.  

Assim, procuramos não apenas descrever os procedimentos de cada capítulo, 

mais deixar claro qual a linha de argumentação adotada nesta pesquisa para 

responder sua questão principal, isto é, quais as atitudes para a ciência, bem como 

a percepção do Programa Ciência Itinerante que alunos integrantes do PCI possuem 

durante seu período de vivência e atuação no referido Programa? 
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CAPÍTULO 2: REFERENCIAIS TEÓRICOS 

2.1 Pesquisa Bibliográfica 

 

O primeiro procedimento foi escolher a base de dados para a seleção dos 

artigos sobre o tema atitude para ciência. Assim, o portal Education Resources 

Information Center (ERIC) foi adotado. A escolha desta base de dados e não outra 

se justifica pelo fato de trabalhos avaliados com maior rigor e divulgados em revistas 

de grande circulação acadêmica são publicados em língua inglesa. 

O procedimento seguinte foi realizar a combinação de palavras-chave de modo 

que obtivéssemos apenas os artigos com similaridade ao conteúdo pretendido. 

Segundo SAMPAIO e MANCINI (2007, pg.85) “Os pesquisadores devem se certificar 

de que todos os artigos importantes ou que possam ter algum impacto na conclusão 

da revisão sejam incluídos”. A combinação entre as palavras-chave foram as 

seguintes:  

Quadro 1: Combinações de palavras dos conjuntos C1 e C2, a serem utilizados na Base de 

Dados ERIC 

CONJUNTO 1 (C1) CONUNTO 2 (C2) 

C1A) Attitude Toward Science and 

Science Education 

C2A) Attitude Toward Science, Science 

Education and Non-Formal Education 

C1B) Attitude Toward Science and 

Science Teaching 

C2B) Attitude Toward Science, Science 

Teaching and Non-Formal Education 

 

Da combinação estabelecida acima encontramos no Portal ERIC um total de 

9597 artigos, contudo, desta extensa relação apenas os artigos de revista, formato 

de trabalhos mundialmente aceitos e divulgados, nos interessaram, reduzindo assim 

o total de artigos para 4685. O próximo passo foi definir os critérios de seleção para 

que pudéssemos finalmente estabelecer quais artigos seriam lidos. De forma lógica, 

os critérios de seleção tiveram como base o objetivo geral do Projeto, isto é, os 

artigos deveriam focar, basicamente nos seguintes temas:  

 Atitudes para Ciência; 

 Trabalhos de Carácter Empírico;  

 Espaços não formais de Aprendizagem 

 Ensino Médio e Técnico  
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Apesar dos filtros estabelecidos limitarem, drasticamente, o número de artigos 

selecionados, restando um total de 179 trabalhos, foi necessário construir um novo 

critério de seleção, de modo que selecionamos apenas os artigos que tratavam de 

revisão de literatura sobre o tema atitude para ciência, sendo estes cuidadosamente 

lidos e discutidos. Dessa forma, dentre estes últimos trabalhos, selecionamos 

apenas os artigos que faziam uma revisão de literatura sobre o tema atitude para 

ciência de estudantes e também discutiam sobre validação de instrumentos para 

traços latentes, chegando, finalmente a um total de 14 artigos.  

A justificativa para este novo procedimento se deu em virtude do curto tempo 

que restava para a conclusão da pesquisa, visto que ainda tínhamos diversas 

obrigações a cumprir como, por exemplo, conclusão dos instrumentos de coleta 

(dois questionários likert com 25 itens para cada instrumento), realização de testes 

distintos de validação para os dois questionários (por amostra, para atitude e por 

pares, para percepção), ajuste dos instrumentos de coleta para aplicação em 

definitivo aos sujeitos da pesquisa (alunos do PCI), tratamento estatístico mediante 4 

softwares distintos (EXCEL, SPSS, MPLUS e WINSTEPS), dentre outras tarefas. 

É importante salientar que um critério semelhante ao descrito para a seleção 

dos artigos de atitude, foi também adotado para a inclusão de temas 

complementares e de grande importância para a compreensão dos objetivos desta 

pesquisa. Bem verdade que estes artigos e seus respectivos temas apresentaram-

se numa escala bem menor, a saber: Espaços de Aprendizagem; Tipos de 

Educação; Percepção e Traços Latentes, Modelo Psicométrico, Análise Fatorial e 

Modelagem Rasch. Contudo, saliento que todos os autores responsáveis pelos 

temas, principais ou secundários, que colaboraram efetivamente para a construção 

deste trabalho, mereceram destaque e foram oportuna e devidamente citados ao 

longo desta dissertação. 

No que tange ao referencial teórico sobre o Programa Ciência Itinerante, este 

foi consultado através de documentos oficiais disponíveis no site do Programa 

Ciência Itinerante8 e na edição web da Revista Bem Baiano, de responsabilidade da 

Pró-Reitora de Extensão em parceria como os demais pólos do PCI: IF Baiano 

Campus Catu; IF Baiano Campus Senhor do Bonfim; e IF Baiano Campus Uruçuca.  

 

                                            
8 http://www.ifbaiano.edu.br/reitoria/wp-content/uploads/2013/12/revista-bem-baiano-n2-para-

web.pdf. Acesso em 07 de Set. 2015 
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2.2 Percepção 

 

Sem perder de vista o objetivo geral desta pesquisa, que é investigar a relação 

entre a atitude para ciência e a percepção dos integrantes do Programa Ciência 

Itinerante, faz-se necessário uma discussão sobre ambos os conceitos de maneira a 

deixar claro qual definição será adotada para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Assim, iniciamos a discussão sobre o conceito de percepção trazendo seu 

significado a partir de alguns dicionários da Língua Portuguesa e da Filosofia, além 

da sua ressignificação mediante alguns pesquisadores nessa área. 

O termo percepção quase sempre está vinculado a dois vieses distintos: o 

primeiro relacionado aos sentidos (tratamento sensorial), e o seguindo relacionado à 

reflexão (processo de conscientização).  

Assim, baseado no primeiro viés, podemos definir percepção como sendo um 

processo de identificação de sons, cores, substâncias químicas, cheiros, gostos, etc. 

Tal significado pode ser facilmente encontrado nos dicionários de Língua 

Portuguesa, ou ainda no Dicionário Filosófico.  

Dessa forma, o termo percepção pode assumir, dependendo do objetivo 

proposto, as seguintes definições:  

 Dicionário inFormal9 

É o efeito ou a ação de perceber. O mesmo que intuição. 

 Léxico: Dicionário de Português online10 

Ato de apreender pelos sentidos 

 Saraiva Jovem11 

Ato de perceber, de notar a existência ou presença por meio dos sentidos. 

 Dicionário Básico de Filosofia12 

Ato de perceber, ação de formar mentalmente representações sobre objetos 

externos a partir dos dados sensoriais. Para os empiristas, a percepção é a fonte de 

todo o conhecimento.  

                                            
9  http://www.dicionarioinformal.com.br/percepção/. Acesso em 07 de Set. de 2015. 

10  http://www.lexico.pt/percepcao/. Acesso em 07 de Set. de 2015. 

11  Saraiva Jovem: Dicionário da Língua Portuguesa Ilustrada. (Oliveira, 2011, p. 846). 

12  Dicionário Básico de Filosofia. (Japiassú e Marcondes, 2001, p.149). 
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Deste modo, observamos que a visão estabelecida pelos dicionários da língua 

portuguesa converge para o primeiro viés da palavra percepção, isto é, indica uma 

relação entre percepção, sensações e obtenção de conhecimentos, onde os 

sentidos (dados sensoriais) passam a ser elementos primários para a percepção que 

em seguida sistematiza tais impressões no formato de informação e conhecimento. 

Entretanto, para o Dicionário Filosófico, o conceito de percepção tangencia o 

segundo viés, sendo definido no sentido de reflexão. Esta visão ganha reforço na 

ideia de POLETTINI (1996), que concebe a percepção não relacionada aos sentidos, 

mas sim, no contexto de experiências vividas, sendo vista como “indicações 

(introspecções) que os professores têm atualmente via reflexão sobre suas 

experiências presentes e passadas” (POLETTINI, 1996, p.32).  

A autora alerta ainda para o fato de que a reflexão mediante experiências 

vividas pelo sujeito é de grande importância para seu próprio desenvolvimento: 

“a reflexão sobre os tipos de experiência em nossa vida e carreira, via 
análise crítica, é um importante fator determinante de mudança e 
desenvolvimento, não sendo a duração das experiências suficiente por si 
só”. (POLETTINI, 1996 APUD OLIVEIRA, 2003, p.29). 

OLIVEIRA (2003), em sintonia com POLETTINI (1996), também define 

percepção como resultado do processo de reflexão mediante experiências vividas, 

considerando as características e interesses dos envolvidos durante o processo.  

Isto é, “o sentido de mundo para o sujeito acontece através da percepção, que é 

uma experiência vivida pelo homem no mundo”. (OLIVEIRA, 2003, p. 28-29). 

Diante do exposto, adotamos, para esta pesquisa, o conceito de percepção 

segundo a ressignificação adotada por POLETTINI (1996) e OLIVEIRA (2003). Pois 

acreditamos que para os integrantes do PCI a cada nova apresentação, atividades, 

reuniões, oficinas (bem como as demais atividades que simbolizam a dinâmica do 

Programa), estes alunos modificam sua percepção sobre a importância do Programa 

e principalmente sobre seu papel enquanto agente facilitador dos objetivos principais 

do mesmo que são: a popularização do conhecimento científico de forma gratuita e 

indiscriminada, o desenvolvimento do pensamento crítico e formação do cidadão. 

É importante aqui esclarecer que existem na literatura diversos tipos de 

abordagem sobre o tema percepção como, por exemplo, percepção relacionada às 

características ambientais, espaciais, temporais, de marketing. Porém discorrer 

sobre cada uma dessas classificações seria completamente desnecessário, visto 

que nenhuma delas, em alguma instância, tangencia a proposta desta Pesquisa.  
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Cabe neste momento eliminar as situações que possam confundir o leitor 

quanto ao objetivo principal desta pesquisa. Por esse motivo, dentre tantas 

possibilidades para definir o termo percepção simplesmente apresentamos as mais 

frequentes e nos posicionamos sobre aquela que realmente vai contribuir para 

respondermos a nossa principal pergunta de pesquisa, isto é, quais as atitudes para 

a ciência, bem como a percepção do Programa Ciência Itinerante que alunos 

integrantes do PCI possuem durante seu período de vivência e atuação no referido 

Programa? 

Sendo assim, temos que a perspectiva social da percepção passa a ser 

efetivamente a proposta adotada em nossa pesquisa, pois trata da influência do 

social na percepção do indivíduo levando em conta que a interação humana é algo 

dinâmico e pode produzir impressões distintas para cada sujeito, ou seja, 

“considerando estas informações sobre a natureza da percepção humana é fácil 

entender que uma mesma mensagem possa ter impactos completamente distintos, 

por vezes, antagônicos, em um grupo de pessoas”. (FIGUEIREDO, 2010, p. 4).  

Saliento ainda que o tratamento dado à definição do termo atitude (seção a 

seguir) será completamente distinto, pois as classificações encontradas na literatura, 

entre elas: desinteresse com a idade, distinção de gênero e dificuldade de 

mensuração do traço são de total interesse desta pesquisa e por esse motivo 

discutiremos com maior detalhe o referido termo.  

Não significa que um tenha maior importância sobre o outro, pelo contrário, os 

instrumentos de coleta elaborados buscam investigar em iguais condições ambos os 

traços latentes. Trata-se apenas de não perdermos o foco quanto ao objetivo de 

investigar os referidos temas. 

A seguir apresentamos o termo atitude para ciência, realizando uma análise 

com maior riqueza e detalhes de informação. A estratégia adotada foi primeiramente 

definir, de modo geral, o termo atitude e em seguida focar e aprofundar nossos 

estudos sobre o termo atitude para ciência.  

O procedimento realizado a seguir se justifica por conta do amplo significado 

que a palavra atitude pode assumir entre as diversas áreas do conhecimento. Assim, 

para uma maior compreensão do termo, definimos inicialmente o termo atitude 

(numa concepção mais geral) e em seguida buscamos as tangências com a 

definição mais específica para o termo atitude para ciência. 
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2.3 Atitude 

 

Definir atitude não é uma tarefa fácil devido à grande diversidade de seus 

significados, nas mais variadas áreas do conhecimento, visto que o termo atitude 

pode estar relacionado, por exemplo, com afetividade, ética, religião ou política.  

PICKENS (2005) alerta para a dificuldade em conceituar atitude devido às 

diversas relações que envolvem o tema. Para o autor, “atitudes são uma 

combinação complexa de coisas que tendemos chamar de personalidade, crenças, 

valores, comportamentos e motivações” (PICKENS, 2005, p.44). O autor defende 

ainda um modelo de atitude composto por três componentes que se relacionam 

entre si: o efeito, a cognição e o comportamento, chamado de modelo tri-

componente de atitude, assim definidos:  

A atitude de uma pessoa em direção a medicina preventiva engloba o seu 
ponto de vista sobre o tema (por exemplo, o pensamento); como ele ou ela 
se sente sobre este tema (por exemplo, a emoção), bem como as ações 
(por exemplo, comportamentos), ele ou ela se envolve como resultado da 
atitude para prevenir problemas de saúde. Este é o modelo tri-componente 
de atitudes. Uma atitude inclui três componentes: um efeito (um 
sentimento), a cognição (pensamento ou crença) e o comportamento (uma 
ação). 

Atitudes nos ajudam a definir a forma como vemos as situações, bem como 
definir como nos comportamos diante da situação ou objeto. Tal como 
ilustrado no modelo de tri-componente, atitudes incluem sentimentos, 
pensamentos e ações. (PICKENS, 2005, p.44). 

Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa13, a definição geral para a palavra 

atitude, significa “uma norma de procedimento que leva a um determinado 

comportamento. É a concretização de uma intenção ou propósito”. 

Contudo, como já mencionado no início deste capítulo, o conceito de atitude 

pode estender-se às diversas áreas do conhecimento, sendo definido de acordo com 

a Psicologia, a Pedagogia, a Sociologia e a Filosofia. Tais definições, também 

baseadas no dicionário de Língua Portuguesa14, estão assim estabelecidas: 

 Para a Psicologia, a atitude é comportamento habitual que se verifica em 

circunstâncias diferentes. Este termo tem particular aplicação no estudo do 

caráter, como indicação inata ou adquirida, relativamente estável, para sentir 

e atuar de uma forma determinada. 

                                            
13  http://www.significados.com.br/atitude. Acesso em 07 de Set. de 2015. 

14  http://www.significados.com.br/atitude. Acesso em 07 de Set. de 2015. 
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 No contexto da Pedagogia, atitude é uma disposição subjacente que, com 

outras influências, contribui para determinar uma variedade de 

comportamentos em relação a um objeto ou a uma classe de objetos e que 

inclui a afirmação de convicções e de sentimentos a seu respeito e a respeito 

de ações de atração ou de rejeição.  

 Na Sociologia, atitude consiste em um sistema de valores e crenças, com 

certa estabilidade no tempo, de um indivíduo ou grupo que o predispõe a 

sentir e reagir de uma determinada forma perante dados estímulos. Muitas 

vezes, a atitude é associada a um grupo ou mesmo a um gênero.  

 No campo da Filosofia, uma atitude significa não aceitar algo que é 

considerado como verdade absoluta sem antes pensar sobre essa 

determinada "suposta verdade". É ter pensamento crítico e não se basear no 

senso comum, que muitas vezes pode levar a enganos. 

Diante dos significados acima, a abordagem pedagógica passa a ser o foco 

dessa pesquisa, devido à sua relevância dentro do processo educacional, pois tal 

abordagem envolve não apenas os aspectos relacionados às atitudes como também 

o comportamento dos agentes envolvidos na educação dos indivíduos.  

TALIM (2004) considera importante compreender a relação entre atitude e 

comportamento, pois tal relação afeta tanto o aprendizado dos discentes quanto o 

sucesso profissional docente. Dessa forma, as pesquisas podem estabelecer 

melhores estratégias de ensino e aprendizagem. Para o autor, buscamos “conhecer 

e mudar as atitudes dos alunos porque esperamos que isso modifique o seu 

comportamento e melhore a sua aprendizagem”. (TALIM, 2004 p. 315). 

ABREU et al. (2006) afirma que o termo atitude “pode ser definida como uma 

predisposição geral para a ação, como uma tendência para responder, de uma 

forma positiva ou negativa, a um objeto, pessoa ou situação” (ABREU et al., 2006, 

p.692). Em complemento a esta definição, LIMA (2006) afirma que as atitudes são 

resultados de interações e diferenciações sociais que possibilitam ao sujeito 

posicionar-se frente aos demais num determinado momento.  

O autor alerta ainda para o fato de, mesmo existindo divergências sobre o 

conceito de atitudes, é possível identificar alguns aspetos comuns, pois existem 

semelhanças de atitudes dentro de um determinado grupo que evoluem com o 

tempo, tais como:  

 

 



39 

 

 As atitudes podem ser aprendidas e suscetíveis de mudanças.  

 As atitudes referem-se a um objeto atitudinal.  

 As atitudes incluem sempre uma dimensão avaliativa frente a um objeto, que 

pode ser exprimida por gosto/não gosto ou concordo/não concordo. 

 As atitudes não são observáveis diretamente, mas podem ser deduzidas a 

partir das respostas dadas pelos indivíduos.  

Para ANTONIOLI (2012), justifica-se definir especificamente o termo atitude 

sempre que uma pesquisa tem como objetivo investigar as predisposições dos 

sujeitos, bem como suas relações referentes a um dado tema ou assunto que se 

pretende investigar, pois as atitudes contemplam duas dimensões importantes que 

envolvem um objeto de análise: a cognitiva e a afetiva. O autor, então esclarece: 

... se estamos interessados em investigar as predisposições pessoais sobre 
determinados assuntos que envolvem a natureza da ciência e da tecnologia, 
faz sentido utilizar a terminologia “atitude”, pois abarca a dimensão cognitiva 
(conhecimentos sobre o objeto) e, principalmente, a dimensão afetiva que 
trata justamente do posicionamento do individuo em termos de ser ou não 
favorável em relação a um objeto. (ANTONIOLI, 2012, p.27). 

A partir das definições estabelecidas, assumo atitude segundo a visão de 

ABREU et al. (2006) como sendo uma tendência a uma resposta positiva ou 

negativa perante uma dada situação. Tal escolha se justifica em virtude da nossa 

pesquisa buscar também investigar a atitude para ciência dos alunos/integrantes do 

PCI (se esta é positiva ou negativa) através de uma situação real (uma atividade 

itinerante) durante o período de atuação e vivência destes alunos no referido 

Programa. 

Dessa forma, compreendo que o termo atitude está relacionado a um 

posicionamento do sujeito diante de um conceito, constructo, fenômeno ou situação, 

onde este posicionamento vai nortear/guiar a forma como esse sujeito vai reagir com 

relação a diferentes elementos que estão subsidiados por esses conceitos, 

constructos, fenômenos ou situações.  

Assim, chegando a uma compreensão e definição geral da palavra atitude, 

damos sequência a construção deste capítulo seguindo para uma descrição mais 

específica do referido termo, isto é, buscamos agora o significado da expressão 

atitude para ciência. 

 

2.4 Atitude para Ciência 
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A importância de avaliar as atitudes dos alunos em relação à ciência tem 

atraído significativa atenção dos pesquisadores nos últimos 30 a 40 anos. Dentre as 

diversas produções, podemos destacar: ANTONIOLI (2012), AWAN et al. (2011), 

HONG e LIN (2011), OSBORNE, SIMON e TYTLER (2009), HONG, LIN e 

LAWRENZ (2008), ABREU et al. (2006), PICKENS (2005) TALIM (2004), 

OSBORNE, SIMON, e COLLINS (2003), OSBORNE e COLLINS (2000), RONALD 

(1993), LIN (1992), SIMPSON e OLIVER (1990).  

Entretanto, a mesma dificuldade que tivemos em definir de forma consensual o 

termo atitude persiste quando tratamos de atitude para ciência, isto é, ainda que se 

tente definir e especificar o significado do referido termo, não existe uma 

concordância quanto à sua definição ou mesmo seus critérios. 

TALIM (2004) afirma que o problema em definir atitude para ciência se deve a 

complexidade para responder perguntas do tipo: “O que é atitude em relação à 

Ciência? Como ela pode ser medida? O que se poderia fazer com as informações se 

elas pudessem ser obtidas, ou seja, como modificar as atitudes e quais seriam mais 

convenientes para melhorar a aprendizagem?”. (TALIM, 2004, p.314).  

Em concordância com TALIM (2004), OSBORNE, SIMON e COLLINS (2003) e 

OSBORNE, SIMON e TYLER (2009) afirmam que existem muitas tentativas tanto 

para a definição quanto para as formas de mensurar e quantificar a atitude para 

ciência do sujeito.  Entretanto, referente aos conceitos e definições do referido tema, 

os autores destacam a concepção de GARDENER (1975) sobre a importância em 

determinar a diferença entre atitude para ciência e atitude científica, visto que ambas 

possuem características e aplicações distintas nas diversas áreas do conhecimento.  

Para esclarecer a distinção entre os termos atitude científica e atitude para 

ciência, pontuamos a concepção de CHANG, YEUNG e CHENG (2009), que 

apoiados na proposta estabelecida por LICHTENSTEIN et al. (2008) e GARDNER 

(1975) descrevem: 

As atitudes em sua dimensão afetiva, na verdade, se refere ao 
comportamento dos alunos (sentimentos específicos) em relação à ciência, 
atitudes em relação a professores de ciências, e atitudes em relação ao 
currículo de ciências. Visivelmente, essas atitudes são diferentes das 
atitudes científicas que estão mais diretamente relacionadas aos resultados 
de aprendizagem da ciência. (CHANG, YEUNG E CHENG, 2009, p.448). 

O conceito de atitude para ciência pode ainda ser definido como “uma 

disposição ou tendência para responder positivamente ou negativamente em relação 

a alguma coisa (ideia, objeto, pessoa, situação, etc.)”. (TALIM, 2004, p.314). 
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Para o autor, a atitude dos estudantes em relação à ciência é composta por 

três elementos: o emocional (relação de afetividade com o objeto), o cognitivo (o 

significado que esse objeto lhe traz) e o comportamental (a mudança de conduta 

perante o objeto). 

O estudo, na tentativa de compreender e conceituar a atitude para ciência dos 

sujeitos faz parte de uma antiga inquietação dos pesquisadores da área. Essa 

tendência pode ser notada no suporte que TALIM (2004) encontra nas falas de 

RAMSDEN (1998), AJZEN e FISHBEIN (1980), sendo que estes, por sua vez, 

significam a atitude mediante a remota definição dada por SHAW e WRIGTH (1968), 

que julga atitude para ciência como: 

...um conjunto de reações afetivas (emocional) em relação a um objeto 
atitudinal, derivada a partir de conceitos e crenças que a pessoa possui 
sobre o dado objeto (cognitivo), e predispondo o indivíduo a se comportar 
de uma certa maneira em relação ao referido objeto (comportamental). 
(SHAW e WRIGTH, 1968 APUD TALIM, 2004, p.315) 

Para OSBORNE et al. (2003) O conceito de atitude para ciência representa 

“sentimentos, crenças e valores mantidos sobre um objeto, que pode ser um 

empreendimento de ciência, ciências da escola, o impacto da ciência na sociedade 

ou nos próprios cientistas”. (OSBORNE et al., 2003, p.1053). Portanto, as atitudes 

desempenham um papel crítico na promoção de abordagens profundas e 

aprendizagem de longa duração.  

Assim, quanto ao conceito de atitude para ciência, esta pesquisa adota as 

concepções explicitadas por OSBORNE, SIMON e TYLER (2009) e CHANG, 

YUENG e CHENG (2009), TALIM (2004) e OSBORNE, SIMON e COLLINS (2003) 

que, em linhas gerais, podem ser entendidas como um posicionamento (positivo ou 

negativo) do sujeito frente a uma dada situação (conceito, fenômeno, tarefa, 

constructo), que envolve assuntos científicos e tecnológicos, sendo que este 

posicionamento (relacionado com aspectos emocionais, cognitivos ou 

comportamentais) determina a forma como esse sujeito deve reagir quando 

confrontado com tais situações.  

Dessa forma, considerando a definição acima, para o termo atitude para 

ciência, podemos notar uma grande proximidade com a definição dada na seção 

anterior para o termo atitude.  
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Tal situação, não é de estranhar, devido ao fato da palavra atitude estar 

presente em ambas as definições. A principal diferença fica por conta da introdução 

do termo ciência, que também não é surpreendente, já que estamos deslocando o 

conceito de atitude para atitude para ciência. 

Conforme já dito, definir atitude para ciência não é uma tarefa simples, por 

conta de seus diversos campos de atuação e significados. Nessa perspectiva, 

OSBORNE et al. (2003) cita dois grandes obstáculos para determinar as atitudes 

para ciência no sujeito: 

 O primeiro retrata o fato em que a atitude para ciência não é algo singular 

mas sim uma soma de diversos outros fatores e atributos que podem variar, 

em proporção, de pessoa para pessoa. Para o autor, as atitudes individuais 

de um sujeito, em relação à ciência, são o resultado de uma série de outros 

componentes e fatores que permeiam o sujeito durante sua interação com um 

fenômeno, evento ou conceito. Quanto a esse obstáculo o autor descreve: 

“... tais atitudes não consistem em uma única construção unitária, mas 
consistem em um grande número de sub construções onde todos 
contribuem em proporções variáveis em relação as atitudes de um indivíduo 
em relação à ciência. (OSBORNE et al., 2003, p.1054). 

 O segundo refere-se ao fato de que, não necessariamente, as atitudes 

exibidas e mensuradas nos sujeitos representam o real comportamento 

contido intrinsecamente no indivíduo. Ou seja, a forma como o sujeito se 

expressa e se comporta diante de uma determinada situação como, por 

exemplo, realizar uma tarefa, expressar uma opinião ou fazer um comentário 

pode não estar de acordo com sua verdadeira motivação e interesse. Quanto 

a este obstáculo o autor descreve:  

“... a motivação para se comportar de outra maneira pode ser mais forte do 
que a associada com a motivação atitude expressa...” Um aluno pode então 
expressar o interesse pela ciência, mas evitar demonstrar publicamente 
entre seus/suas colegas uma expressão de interesse intelectual, que seus 
colegas consideram como não sendo "algo correto" (OSBORNE et al., 2003, 
p.1054). 

Dessa forma, considerando de grande importância, o posicionamento e 

definições estabelecidas por OSBORNE et al. (2003) quanto a dificuldade de 

mensuração do atributo atitude para ciência, e propondo sintetizar a discussão 

acima, apresentamos o quadro a seguir:       
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Figura 1: Principais obstáculos para mensurar as atitudes para ciência dos sujeitos 

Fonte: Adaptado OSBORNE, Simon e Collins 2003, p.1054. 

 

A figura 1 mostra algumas das dificuldades para definir ou mesmo mensurar o 

termo atitude para ciência. Dessa forma, é possível notar que o termo ainda 

necessita de análises, elaborações e classificações mais cuidadosas e específicas, 

devido à sua ampla possibilidade de atuação.  

A seguir discutiremos alguns aspectos de grande importância e influência na 

definição e mensuração das atitudes para ciência. Tais aspectos não apenas 

interagem como também alteram e modificam as atitudes para ciência dos sujeitos. 

Para a construção desta próxima seção, tomamos como base alguns trabalhos 

cujos autores fazem uma revisão de literatura sobre o tema atitude para ciência 

considerando que estes materiais apresentam um panorama geral, de forma 

satisfatória e relevante para nossa pesquisa. 

Assim, dentre as produções científicas selecionadas destacamos os trabalhos 

produzidos por JONATHAN OSBORNE, por se tratar de um dos grandes 

pesquisadores em se tratando do tema atitude para ciência, visto que suas 

produções são referências para inúmeros outros trabalhos acadêmicos na área.  

Em especial, destacamos um trabalho realizado em 2003 na companhia de 

SHIRLEY SIMON e SUE COLLINS denominado Attitudes towards science: A review 

of the literature and its implications. Analisamos também trabalhos publicados por 
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outros pesquisadores como, por exemplo, SHIRLEY SIMON, RUSSELL TYTLER, 

RONALD SIMPSON, SERGIO TALIM, SHU-NU CHANG, YAU-YUEN YEUNG, MAY 

HUNG CHENG. Todos com publicações de grande importância e referência quanto 

ao tema proposto.  

Desse modo, dentre diversos assuntos que tangenciam o tema atitude para 

ciência, como por exemplo, o papel da família, o papel do professor e o perfil 

profissional. Propomos discutir três assuntos que acreditamos ser de extrema 

importância para a compreensão da atitude para ciência nos sujeitos:  

 O declínio pelo interesse por temas que envolvem ciência e tecnologia, a 

proporção que os estudantes avançam os níveis de escolaridade; 

 As diferenças entre meninos e meninas no que tange à curiosidade e 

interesse pela ciência; 

 As dificuldades existentes para construir instrumentos que possam ser 

válidos e confiáveis para mensurar as atitudes para ciência nos sujeitos.  

 

2.4.1 O Declínio da Atitude em Ciência e Tecnologia 

 

Antes de iniciarmos esta discussão é importante ressaltar que a palavra 

interesse (presente aqui e na subseção a seguir) está associada ao termo atitude na 

medida em que relacionamos o interesse a um dos três componentes que 

descrevem a estrutura interna da atitude, isto é, à estrutura 

comportamental/motivacional do sujeito em relação a um dado objeto. 

Os autores NEIVA e MAURO (2011) e LESHMAN e CRANO (2002) afirmam 

que o interesse investido pelo sujeito no objeto atitudinal será proporcional à sua 

relação entre as atitudes e o comportamento. Ou seja, quanto maior o interesse no 

objeto maior será o equilíbrio entre a atitude e comportamento do sujeito.  

Duas qualidades distinguem interesse investido de outros conceitos 
relacionados ao envolvimento pessoal. Primeiro, o interesse investido 
requer que o objeto de atitude seja prazerosamente pertinente... Segundo, 
somente objetos considerados importantes ou consequentes, são 
considerados de alto interesse. A Relevância do prazer está relacionada às 
consequências percebidas pelo objeto atitudinal à vida diária do sujeito. 
(LESHMAN e CRANO, 2002, p.101). 

Sendo assim, uma das grandes preocupações de pesquisas que envolvem 

educação científica se refere ao declínio do interesse, por parte dos estudantes, a 

respeito de assuntos que envolvam ciência e tecnologia.  
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Pesquisas apontam que o desinteresse aumenta à proporção que os alunos 

avançam nos níveis de escolaridade, isto é, à medida que vão ficando mais velhos. 

Para OSBORNE et al. (2003) a redução no interesse pelos estudantes referente a 

temas e disciplinas acerca das ciências naturais e matemática, por exemplo, se deve 

ao fato da ampla oferta de disciplinas nas áreas das artes e humanidades. 

Uma pesquisa realizada por US National Education Longitudinal Study 

conduzido por TAI et al. (2006) mostra que, apesar do grupo de estudantes com 

interesse e expectativas quanto ao ensino de ciências, com idade superior a 14 

anos, ser demasiado pequeno, esses estudantes possuem uma inclinação maior de 

envolvimento com a física ou engenharia do que o grande número de estudantes 

que não têm a mesma expectativa. A pesquisa mostra também que essa tendência 

é ainda mais forte para os poucos alunos com boa habilidade em matemática, de 

modo que para este pequeno grupo de alunos, aproximadamente a metade tem a 

chance de estudar física, ciência e engenharia. 

LINDAHL (2007) reforça essa perspectiva quando, em sua pesquisa, descobriu 

que as aspirações para a carreira, bem como o interesse para com a ciência é, em 

grande parte, formada aos 13 anos. A autora concluiu que envolver crianças mais 

velhas na ciência torna-se progressivamente mais difícil. Outras pesquisas, desta 

vez realizada por MURPHY e BEGGS (2001) e MURPHY, AL BUSAIDI e BEGGS 

(2006), também tentam determinar mudanças quanto à satisfação e interesse pela 

ciência ao longo do tempo entre estudantes europeus. Os resultados demonstram 

que crianças com idade até nove anos apresentam respostas significativamente 

mais positivas para o gozo pela ciência do que os alunos mais velhos. Essa 

tendência também faz parte dos resultados do TIMSS (2003) que mostram 

percentuais de 55% de satisfação para alunos da quarta série (quinto ano) em 

comparação com 44% para alunos da oitava série (nono ano), explicitando assim o 

declínio de atitude para com a ciência com o avanço da idade e, consequentemente, 

o nível de escolaridade. 

Este panorama é reforçado na fala de OSBORNE et al. (2003), que mediante 

sua pesquisa para investigar as atitudes positivas ou negativas dos estudantes para 

a ciência mostra, em um de seus resultados, que “na maioria dos países, as 

evidências sugerem que as crianças entram na escola secundária/secundário com 

uma atitude altamente favorável em relação à ciência e interesse pela ciência, sendo 

que ambos são corroídos pela sua experiência de ciências da escola, especialmente 

para as meninas” (OSBORNE et al., 2003, p.1060). 
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Evidência semelhante vem de outro estudo realizado por MALTÊS e TAI 

(2008), com base na análise de entrevistas com 116 cientistas e estudantes de pós-

graduação. Este estudo constatou que 65% dos entrevistados confirmaram que 

tinham interesse em continuar os estudos sobre ciência antes do ensino médio, 

entretanto apenas 30% dos entrevistados continuavam interessados em prosseguir 

tais estudos durante o ensino fundamental e médio. Tal desinteresse é uma 

consequência da dificuldade dos alunos em compreender os assuntos ensinados.  A 

forma conteudista como os assuntos relacionados às ciências é trabalhada, tem 

levado os estudantes a categorizar essas disciplinas como difíceis e chatas. AWAN 

et al. (2011), alerta que mesmo para aqueles estudantes que apresentam interesse 

em temas relacionados à ciência e tecnologia pensam em desistir quando refletem 

sobre as dificuldades e complicações de entendimento inerentes à área. Nesse 

particular o autor comenta: 

É muito importante notar que os alunos estão desconectados por causa do 
conteúdo menos interessante e difícil, que obriga os alunos a estudar e 
memorizar levando-os ao desinteresse pelo assunto, indo para outras 
opções mais atraentes. (AWAN et al., 2011, p.46). 

A diminuição do número de estudantes com base científica é, segundo 

ROBERTS (2002) e DEARING (1996) um fator de grande preocupação para a 

gestão educacional. Para os autores esse déficit pode gerar sérios problemas ao 

futuro econômico de um país. Nesta perspectiva OSBORNE et al. (2003), descreve: 

O núcleo de tais preocupações é um reconhecimento de que as normas do 
país de 'conquista e competitividade, é baseado em uma força de trabalho 
altamente qualificada, bem treinada e adaptável' e que a baixa absorção de 
matemática e ciência e as atitudes negativas para estes temas representa 
uma séria ameaça à prosperidade económica. (OSBORNE et al., 2003, 
p.1051). 

DE BOER (2000), considera tal preocupação pertinente, pois mesmo aqueles 

que ainda questionam o valor instrumental da ciência na sociedade não podem 

negar a dependência do homem frente aos conhecimentos científicos e tecnológicos 

do mundo moderno. Uma solução para esse déficit de profissionais, encontrada por 

SHAMOS (1995) seria aumentar os salários dos engenheiros e cientistas. Isso 

poderia gerar um impacto na atitude frente às atividades e profissões que envolvam 

estas áreas. Outra solução, no sentido contrário, é sugerida por COSSONS (1993). 

Para o autor, uma saída seria educar o maior número de crianças possível em 

ciência e tecnologia. Contudo, tal ação deve estar subsidiada pelo currículo escolar.  
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Pesquisas realizadas pelo PISA 2006 e TIMSS 2007 mostram que apesar dos 

alunos, especialmente os mais velhos, com mais de 14 anos, não gostarem da 

forma como a ciência é ensinada na escola, eles ainda possuem certa curiosidade 

por assuntos científicos. As pesquisas apontam que o aspecto curiosidade, pode ser 

um fator fundamental para mantê-los no campo da ciência.  

Assim, no geral, notamos um decréscimo quanto ao interesse pela ciência, 

para os estudantes, com o passar dos anos. Contudo, no ensino fundamental I (do 

1º ao 5º ano), o desinteresse praticamente não existe, estando o nível de satisfação 

e empenho pela ciência equiparados. Em contrapartida, no Ensino Fundamental II 

(do 5º ao 9º ano) o desinteresse dos estudantes passa a ser mais acentuado ao final 

de cada ano, por conta do aumento no grau de dificuldade das disciplinas de 

ciências. Por fim, durante o Ensino Médio (1º, 2º e 3º anos), quando se completa o 

ciclo da Educação Básica, é possível notar um desânimo ainda maior dos 

estudantes frente à ciência, não apenas pelo elevado grau de dificuldade das 

disciplinas, mas também pela forma seccionada através da qual os assuntos são 

trabalhadas em sala de aula, tornando o processo de aprendizagem desestimulante.  

 

2.4.2 Atitude e a Questão de Gênero 

 

Conforme já apresentado na seção anterior, o desinteresse por ciência se 

agrava à medida que os estudantes vão avançando nos níveis escolares e 

consequentemente, ficando mais velhos. Entretanto, esse desânimo atinge, com a 

mesma intensidade, as atitudes de meninos e meninas para com a ciência? As 

condições são mais favoráveis para homens ou mulheres? Um número crescente de 

pesquisas sugere que homens e mulheres enfrentam circunstâncias distintas para 

construir suas trajetórias na pesquisa e arquitetar suas carreiras. 

Uma pesquisa interessante, que trata das diferenças entre gênero e suas 

atitudes para com a ciência, realizada por HAWORTH, DALE e PLOMIN (2008), 

mediante acompanhamento com mais de 2600 gêmeos, por um período dez anos, 

mostra os seguintes resultados: o interesse ou desinteresse por assuntos 

relacionados à ciência é, em grande parte, formado aos 14 anos de idade, resultado 

esse já explicitado por outros pesquisadores na seção anterior. Entretanto, o 

episódio novo que destaca a pesquisa se refere à atitude das meninas, que de modo 

geral, é significativamente mais negativa que a atitude dos meninos.  
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Esse retrospecto, não é um fato novo, pois um estudo desenvolvido por 

COLLEY, COMBER e HARGREAVES (1994), também envolvendo diferenças entre 

gêneros, para estudantes com idade entre 11 e 13 anos, concluiu que as meninas se 

mostram mais dispostas aos estudos de inglês e humanidades, enquanto os 

meninos se mostram mais interessados aos estudos da física, engenharia e ciência. 

Ou seja, mulheres possuem atitudes menos positivas para ciência que os homens. 

Diante dessa realidade, ADAMUTI-TRACHT e ANDRES (2008) e também 

CSIKSZENTMIHALYI e SCHNEIDER (2000) apontam para a importância de 

compreender quais motivos poderiam levar meninos e meninas a se interessar por 

ciências e matemática no ensino médio. Para os autores, ainda que o sexo feminino 

tenha atitudes menos favoráveis para a ciência, comparado ao sexo masculino, as 

mulheres que chegam a desenvolver gosto pela ciência têm uma maior 

probabilidade de entendimento sobre temas científicos que os próprios homens, 

além de uma vasta opção para diferentes cursos após o ensino médio.  

Contudo, esses números são pouco expressivos e o que se observa é um 

número muito pequeno de mulheres interessadas em ciência no ensino médio, e um 

número ainda menor delas nas universidades.  

Outra pesquisa realizada por CRONIN e ROGER (1999) já alertava para o fato 

de que embora os números do sexo feminino, ao longo dos últimos 20 anos, 

houvessem melhorado, ainda há um longo caminho a percorrer antes que as 

mulheres sejam igualmente representadas nas atividades de cunho científico.  

Quanto a esta situação BLICKENTAFF (2005) afirma que o papel da mulher 

está sub-representado na Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), 

bem como nas carreiras científicas e tecnológicas. Entretanto, alguns pesquisadores 

argumentam que os resultados generalizados nas áreas de investigação técnica 

atestam que não há nada de errado com o Status Quo da produção científica atual.  

Para BLICKENTAFF (2005), há três convincentes razões para contestar o 

argumento de que não há problemas quanto à baixa representatividade e 

participação das mulheres referente a assuntos relacionados à ciência e tecnologia: 

Primeiro, há a questão da equidade. Cada pessoa deve ter uma igualdade 
de oportunidades para estudar e trabalhar na disciplina que ela ou ele 
escolhe. Em segundo lugar, enquanto as mulheres estão sub-representadas 
em STEM, há um número substancial de mulheres inteligentes e talentosas 
escolhendo outras áreas temáticas para estudar e trabalhar. Estas mulheres 
poderiam fazer importantes contribuições para a ciência ou a engenharia, se 
dado uma chance. Finalmente, empreendimentos científicos e técnicos, 
apenas podem ser melhorados se houver uma maior diversidade de 
perspectivas na busca de conhecimento e soluções para os problemas 
humanos. (BLICKENTAFF, 2005, p.370). 
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Muitos pesquisadores buscam compreender porque as mulheres, 

diferentemente dos homens, possuem tão inexpressiva representatividade em 

carreiras, por exemplo, de características STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e 

Matemática). Assim, a partir de uma revisão sistemática de literatura BLICKENTAFF 

(2005) encontrou possíveis explicações para este fato, as quais enumero a seguir: 

1. Diferenças biológicas entre meninos e meninas; 

2. Falta de preparação acadêmica das mulheres para uma carreira em ciência; 

3. Fraca atitude das mulheres em relação à ciência por conta da falta de 

experiências positivas com a ciência na infância;  

4. A ausência de mulheres cientistas/engenheiras como modelos/referências;  

5. O currículo de ciência é irrelevante para muitas mulheres; 

6. A pedagogia das aulas de ciência favorece estudantes do sexo masculino;  

7. Um 'clima frio' para mulheres nas aulas de ciências;  

8. A pressão cultural em mulheres para se conformar com papéis tradicionais; 

9. Uma visão de mundo masculina inerente à epistemologia científica; 

Com base na diversidade de explicações apresentadas acima podemos 

concluir que cada uma delas aponta para soluções distintas entre si. Outra 

dificuldade está no fato de não podermos eleger entre as situações enumeradas, 

qual delas melhor define e esclarece a situação crítica das mulheres quanto à sua 

discreta participação na ciência. Este problema está intimamente ligado ao conceito 

de unidimensionalidade15, isto é, algumas destas explicações interagem umas com 

as outras de maneira tão íntima que é impossível localizar um único fator causal. 

Para BORSBOOM (2003), testes psicológicos unidimensionais que possam 

medir apenas um atributo dentre todas as situações imagináveis não existe, pois 

“todos os resultados dos testes psicológicos dependem de muitos atributos que, se 

fosse para variar em uma população, poderiam causar variação nos resultados dos 

testes” (BORSBOOM, 2003, p. 149). 

Mudando um pouco o foco, mais ainda discutindo sobre o desinteresse 

acentuado em assuntos científicos por parte das meninas, KROGH e THOMSEN 

(2005) levantam uma nova problemática fazendo um destaque especial ao currículo.  

                                            
15  Tentativas de fazer estimativas significativas do objeto em análise sobre apenas um atributo 

de cada vez. (BOND e FOX, 2007).  É possível expressar satisfatoriamente determinados atributos de 

um dado sujeito, porém estes devem ser analisados um de cada vez. Pois se estes atributos forem 

analisados de forma misturada certamente teremos uma medição e análise menos significativa.  
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Os autores sugerem que uma boa estrutura curricular pode amenizar o grande 

contraste de interesses entre gêneros. Para isso é fundamental trabalhar temas 

diversificados que trabalhem também as humanidades, destacando não apenas 

temas restritamente científicos, com caráter instrumental (de maior interesse dos 

meninos), mas igualmente relevantes na vida do sujeito (de maior interesse das 

meninas), aumentando assim, a possibilidade de atrair o sexo feminino para temas 

que envolvam ciência e tecnologia, retirando-as da condição de coadjuvantes nesta 

área do conhecimento. 

Em concordância com a visão de KROGH e THOMSEN (2005), no que tange à 

importância do currículo como elemento facilitador para atitudes positivas em 

relação à ciência, OSBORNE et al. (2003) comenta: 

“Não é que os temas ciência e tecnologia sejam temas masculinos mas sim 
que estes não são temas de interesses centrais para as meninas. Assim, 
somente uma mudança no conteúdo e no estilo de ensinar poderá aumentar 
o interesse das pessoas para o ensino das ciências físicas, inclusive as 
meninas”. (OSBORNE et al., 2003, p.1065). 

AWAN (2011) também acredita na importância fundamental do currículo para 

tornar a ciência escolar mais dinâmica, significativa e interessante para ambos os 

gêneros, possibilitando tanto o aumento da matrícula como também a permanência 

desses estudantes no campo científico e tecnológico. O autor ainda complementa:  

É bastante positivo para alguns países em desenvolvimento que os alunos 
estejam muito inclinados para o assunto, mas os políticos responsáveis 
precisam olhar para o currículo textual e desatualizado e substituí-lo por 
conteúdos mais desafiadores que envolva desenvolvimentos mais recentes 
no campo da ciência e tecnologia para atender os desafios do século XXI. 
(AWAN, 2011, p.48). 

Dessa forma, um currículo que atenda aos interesses de ambos os sexos pode 

promover mudanças quanto à motivação de atitudes positivas para ciência, como 

por exemplo, o interesse sobre temas e profissões relacionados ao conhecimento 

científico, técnico e tecnológico.  

Entretanto, vencer esse obstáculo não garante o equilíbrio de tais diferenças; 

faz-se necessário o uso de metodologias específicas implantadas nas escolas para 

atingir tanto as crianças quanto os adolescentes de ambos os gêneros com o 

objetivo de: melhorar o ensino, o aprendizado, o déficit de concentração, aumentar o 

estimulo e a curiosidade quanto a temas científicos, e facilitar o acesso a 

informações. 
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2.5 Tipos de Educação e Espaços de Aprendizagem 

 

“Partindo desses pressupostos sobre o que se entende sobre popularização da 

ciência, acredita-se que a presente proposta enfoca a popularização da ciência 

dentro e fora dos espaços formais de educação e que usufrui das possibilidades de 

aprendizagem contidas nos espaços de educação não formal, colocando em 

movimento, ao mesmo tempo, a proposta de articulação do tripé: Ensino, Pesquisa e 

Extensão” (PROJETO ESCOLA ITINERANTE, 2011, p.9). 

 

2.5.1 Tipos de Educação 

 

Utilizando políticas de incentivo à produção de conhecimentos, um país pode, 

por exemplo, melhorar a distribuição de renda, aumentar a sustentabilidade 

ambiental ou melhorar a qualidade de vida da população. Desse modo, a educação, 

enquanto fator de desenvolvimento socioeconômico, precisa estar “lado a lado com 

o progresso, acompanhando os avanços científicos e tecnológicos, formando 

pessoas dinâmicas, criativas, sensíveis, capazes de trabalhar em equipe, e que 

estejam devidamente habilitadas para enfrentar um mundo que vive um processo 

acelerado de mudanças” (SCHAFRANSKI, 2005, p.109). 

LUCKESI (2012) afirma que não existe pedagogia sem pressupostos 

filosóficos. Assim, mediante sentidos, conceitos, valores e finalidades que norteiam a 

educação é possível definir três concepções filosóficas distintas no que tange à 

relação entre a forma política de agir e o contexto da prática pedagógica, são elas: 

a) Educação como redentora da sociedade; b) Educação como reprodutora da 

Sociedade e c) Educação com transformadora da Sociedade. 

Alguns responderão que a educação é responsável pela direção da 
sociedade, na medida em que é capaz de direcionar a vida social, salvando-
a da situação em que se encontra; um segundo grupo entende que a 
educação reproduz a sociedade como ela está; há um terceiro grupo de 
pedagogos e teóricos da educação que compreendem a educação como 
uma instância mediadora de uma forma de entender e viver a sociedade.  

Esses três grupos de entendimento do sentido da educação na sociedade 
podem ser expressos, respectivamente, pelos conceitos seguintes: 
educação como redenção; educação como reprodução; educação como um 
meio de transformação da sociedade. (LUCKESI, 2012, p.51). 

As estratégias e práticas pedagógicas, para produção do conhecimento estão 

relacionadas com o tipo de educação que se pretende realizar com os alunos.  
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Entretanto, a metodologia de ensino e aprendizagem aplicada, em especial 

para o ensino de ciências, está intimamente ligada ao contexto no qual os alunos 

estão inseridos. Isto é, o ideal é desenvolver estratégias distintas para contextos 

também distintos. “Atualmente, no campo educacional, inovações no ensino-

aprendizagem, inclusões digitais, educação especial, ensino à distância (EAD), 

construção de currículo, metodologias e outros temas são motivos de discussões. 

Dentre esses, temos conceitos como educação não-formal, formal e informal (e 

consequentemente, espaço não-formal e formal de ensino)”. (CRUZ, 2012, p.218) 

Segundo OLIVEIRA e GASTAL (2009) e GOHN (2006), diante dos diferentes 

campos conceituais e pedagógicos existentes na educação, sejam científicos ou 

não, nota-se um grande dissenso ou variedade, frente às definições que distinguem 

os tipos de educação adotados.  

GOHN (2006) alerta também para o fato de que ao abordarmos a educação 

não formal, a comparação com a educação formal é inevitável. Entretanto, o termo 

não formal também é usado por alguns investigadores como sinônimo de informal, e 

que, neste caso, se faz necessário distinguir as diferenças de modo a demarcar os 

campos de desenvolvimento.  

A pesquisa destaca a concepção de PRÍNCEPE E DIAMENTE (2011), 

VERSELLI (2011), GHANEM e TRILLA (2008), GOHN (2008), GASPAR (2002) e 

DIB (1998) que classificam os Tipos de Educação como formal, não formal e 

informal. Primeiramente, temos a Educação Formal, que possui currículo definido e 

estruturado com reconhecimento e certificados oficiais, além de espaços definidos 

para sua prática e hierarquia entre níveis e graus a partir do conhecimento adquirido 

nas disciplinas. Em seguida, citamos a educação não formal, que apesar do 

currículo, disciplinas e programas estruturados, bem como locais previamente 

definidos, não possui diplomas e certificados oficiais como ocorre na educação 

formal. Por fim, destacamos a Educação Informal que é marcada pela ausência de 

currículos, horários, níveis e graus de conhecimentos compartilhados, e até mesmo 

lugar definido para sua realização, o ensino e aprendizado ocorre de maneira 

espontânea, sem que, na maioria das vezes, os pares tenham consciência do 

processo no qual estão envolvidos. 

MAARSCHALK (1988), em sintonia com GASPAR (2002) e DIB (1998) também 

classificam os tipos de educação como formal, não-formal e informal, definindo cada 

uma da seguinte forma: 
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A educação formal caracteriza-se por ser altamente estruturada. 
Desenvolve-se no seio de instituições próprias — escolas e universidades 
— onde o aluno deve seguir um Programa prédeterminado, semelhante ao 
dos outros alunos que frequentam a mesma instituição. A educação não-
formal processa-se fora da esfera escolar e é veiculada pelos museus, 
meios de comunicação e outras instituições que organizam eventos de 
diversa ordem, tais como cursos livres, feiras e encontros, com o propósito 
do ensinar ciência a um público heterogéneo. A aprendizagem não-formal 
desenvolve-se, assim, de acordo com os desejos do indivíduo, num clima 
especialmente concebido para se tornar agradável. Finalmente, a educação 
informal ocorre de forma espontânea na vida do dia-a-dia através de 
conversas e vivências com familiares, amigos, colegas e interlocutores 
ocasionais (Maarschalk, 1988 APUD CHAGAS, 1993, p. 2). 

Assim, temos que a Educação Formal deve ser regulamentada através dos 

órgãos responsáveis pela fiscalização, execução e manutenção do sistema 

educacional em nosso país como, por exemplo, o Ministério da Educação (MEC), o 

Conselho Nacional de Educação (CNE) e os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs). A Educação Não Formal, apesar de poder contar com políticas e iniciativas 

do governo, a regulamentação das atividades e do currículo é feita pela própria 

instituição de ensino. Já a Educação Informal, não possui qualquer tipo de 

regulamentação, sendo um processo permanente, espontâneo e não organizado. 

Dessa forma, com base no posicionamento e definições estabelecidas às 

diferenças entre as modalidades de educação, apresentamos o quadro 2 a seguir: 

Quadro 2: Diferenças entre Educação Formal, Não Formal e Informal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de GOHN, 2010, p. 15-21. 
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Nesta seção, procuramos demarcar as diferenças existentes entre os Tipos de 

Educação. Entretanto, é evidente que estes estão intimamente relacionados com os 

Espaços de Aprendizagem, sendo praticamente impossível situar um sem localizar o 

outro, haja vista as contribuições dos autores já citados, como por exemplo 

MAARSCHALK (1988), DIB (1998), GASPAR (2002), GHANEM e TRILLA (2008), 

GOHN (2008) e VERCELLI (2011), RIBEIRO, (2013). Assim, o estudo mais 

aprofundado quanto aos espaços de aprendizagem, é o que passo a relatar na 

seção a seguir. 

 

2.5.2 Espaços de Aprendizagem 

 

É possível notar que, ao longo dos anos, o ambiente escolar deixou de ser 

único e hegemônico para a prática educacional e formação do ser humano. Essa 

mudança permitiu que o conhecimento pudesse ser compartilhado em outros locais 

e estruturas, com múltiplos objetivos e com oportunidades diversas. Ou seja, a 

escola deixa de ser singular e passa a aceitar a contribuição de outras estruturas 

(Espaços de Aprendizagem) e outras formas de educar (Tipos de Educação) para 

compor e promover o ensino e o aprendizado de seus alunos. 

RIBEIRO (2013) entende que os tipos de educação (formal, não formal e 

informal) podem ocorrer tanto dentro da escola (espaço formal), quanto fora dela 

(espaço não formal). OLIVEIRA e GASTAL (2009) reforçam a concepção de 

espaços de aprendizagem definida por RIBEIRO (2013) e assim definem e 

exemplificam esses ambientes: 

Fala-se de espaços ou ambientes formais de educação como sendo 
aqueles vinculados à escola, instituição mais conhecida pelo seu papel 
social de prestar educação básica em nossa sociedade. Por outro lado, 
locais que não são sedes destinadas especificamente para o funcionamento 
da instituição escolar são denominadas espaços ou ambientes não-formais 
de educação. Assim, podemos considerar como espaços não-formais todos 
aqueles situados fora dos limites geográficos da escola, tais como uma 
praça, uma avenida, uma quadra comercial e/ou residencial, centros 
comerciais, uma indústria, centros de pesquisa, reservas naturais, museus, 
centros de ciências, feiras, parques, entre outros ambientes urbanos, rurais 
e naturais. (OLIVEIRA e GASTAL, 2009. p. 3). 

Para RIBEIRO (2013), não há limites no que tange à combinação entre os tipos 

de educação e os espaços de aprendizagem durante o processo de ensino e 

aprendizado. Para o autor, as modalidades de Ensino podem acontecer em qualquer 

que seja o Espaço de Aprendizagem ou Educação.  
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Podemos dizer, então, que no espaço escolar (ou formal) pode haver tanto 
ensino formal e ensino informal quanto ensino não formal. Do mesmo modo, 
em um espaço não escolar ou não formal, as três formas de ensino podem 
estar presentes. (RIBEIRO, 2013, p.12). 

JACOBUCCI (2008) alerta sobre cuidados que devem ser tomados em relação 

aos Tipos de Educação e Espaços de Aprendizagem no que tange aos campos de 

atuação e seus respectivos limites durante o processo educacional. A autora justifica 

que “da mesma forma que a discussão sobre as conceituações de Educação formal, 

Educação não-formal e Educação informal está em aberto, a definição para espaço 

não-formal também está.  (JACOBUCCI, 2008, p. 56). 

Assim, na tentativa guiar a discussão sobre os espaços de aprendizagem, 

JACOBUCCI (2008) estabelece a seguinte classificação: todo território dentro da 

escola passa a ser denominado Espaço Formal, por outro lado, todo território fora da 

escola passa a ser chamado Espaço Não Formal, que ainda passa a ter duas 

subcategorias, denominadas Instituições e Não Instituições. Na primeira, temos 

instituições de ensino nos diversos níveis que são regulamentadas e que possuem 

equipe técnica responsável pelas atividades realizadas. São exemplos de 

Instituições os museus, os centros de ciências, os jardins zoobotânicos, os 

planetários, os institutos de pesquisa e os zoológicos, dentre outros. Na segunda, 

temos ambientes naturais ou urbanos que não dispõem de estruturação institucional, 

mas onde é perfeitamente possível a realização de práticas educativas. Pertencem à 

categoria Não-Instituições os teatros, os parques, as praças, os terrenos, os 

cinemas, as praias, as cavernas, os campos de futebol, dentre outros.  

JACOBUCCI (2008) ainda afirma que os espaços de aprendizagem não podem 

determinar o tipo de educação que será oferecida para o educando.  Entretanto, 

segundo a autora, o que infelizmente se observa, na grande maioria dos casos, é 

que a atividade pedagógica adotada pelo docente está estritamente ligada ao 

ambiente no qual será concretizada a atividade. Isto é, atividades formais realizadas 

em espaços formais, e atividades não formais realizadas em espaços não formais. 

Com o objetivo de facilitar a compreensão entre as relações que permeiam os 

tipos e espaços educacionais, apresentamos, a seguir, a figura 02 (JACOBUCCI, 

2008, adaptada). 
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Figura 2: Definições e relações entre Espaços de Aprendizagem e Tipos de Educação 

Fonte: Adaptado de JACOBUCCI, 2008, p. 57 

 

Assim, diante na relação estabelecida na figura 2, é possível notar a 

independência entre o tipo de atividade (estratégia metodológica) e o ambiente 

destinado para a execução da mesma. Assim, JACOBUCCI (2008) estabelece: 

Há muitos exemplos de professores que adotam estratégias pedagógicas 
variadas para abordar um determinado conteúdo, fugindo do tradicional 
método da aula expositiva não dialogada. E também há exemplos de aulas 
estritamente tradicionais e autoritárias sendo realizadas em espaços não 
escolares. (JACOBUCCI, 2008, p. 56). 

OLIVEIRA e GASTAL (2009) em harmonia com JACOBUCCI (2008) reiteram e 

complementam a respeito da liberdade e independência entre a utilização de 

atividades pedagógicas em ambientes diversos: 

Acreditamos que a ocorrência de educação formal, não-formal e informal é 
independente dos espaços onde elas ocorrem. Assim, as três modalidades 
de educação – formal, não-formal e informal –, podem ocorrer em espaços 
formais e em não-formais de educação, considerando aqui espaços formais 
como equivalentes a espaços escolares e espaços não-formais como 
qualquer espaço externo à escola. (OLIVEIRA E GASTAL, 2009, p. 3-4). 
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Entretanto, é preciso tomar cuidado, pois o simples fato de manter ou retirar o 

aluno da sala de aula não caracteriza a execução de um determinado tipo de 

Educação.  

DIB (1998) afirma que a depender da situação, bem como da orientação e 

ações realizadas, seja no espaço formal ou não formal, existe a possibilidade de 

transição entre os universos da Educação formal, não formal e informal. 

Devemos ponderar que, considerado por ele próprio, não podemos afirmar 
se geralmente uma ação educativa pertence ao universo formal, não-formal 
ou informal. Por exemplo, uma visita a um museu de ciência pode ser um 
exemplo de educação informal, se for decorrente de uma decisão pessoal e 
espontânea de um estudante, uma vez que não está diretamente 
relacionado às suas atividades escolares. No entanto, se essa visita faz 
parte de um currículo estabelecido, exigindo dos alunos um relatório escrito 
e incluindo avaliações pelo professor, ou tutor, então provavelmente será 
uma atividade associada tanto para a educação formal ou para a não-
formal. (DIB, 1988, p.7). 

Assim, com base na discussão realizada até o momento podemos tirar duas 

conclusões: em primeiro lugar, definir que o Programa Ciência Itinerante utiliza-se de 

uma educação do tipo não formal (com currículo estruturado e diplomas não oficiais) 

aplicado em espaços de aprendizagem formais (IF Baiano, Escolas, Universidades 

etc.) e não formais (museus, praças, feiras científicas etc.), e em segundo lugar, 

concluir que as Instituições que promovem atividades Itinerantes, em especial o PCI, 

por meio de suas propostas/atividades socioculturais e pedagógicas, divulga e 

incentiva a popularização da ciência e da tecnologia promovendo, de forma 

democrática, informação tecnológica e científica às diversas áreas do conhecimento. 
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CAPÍTULO 3: CONSTRUÇÃO DO MODELO TEÓRICO 

3.1 Variáveis Latentes e o Modelo Psicométrico 

 

Variáveis psicossociais são difíceis de observar diretamente. PEREIRA (2004) 

comenta que variáveis com essa característica são chamadas de “variáveis 

latentes”, “traços latentes” ou “habilidades”. A Psicometria é uma parte da psicologia 

que busca lidar com mensurações de traços latentes através de modelos 

matemáticos.  

Para o autor, “embora essas variáveis possam ser facilmente descritas e 

listadas, como por exemplo, a inteligência, a habilidade em executar uma tarefa, 

ansiedade e o nível de entendimento de texto, elas não podem ser medidas 

diretamente como o peso ou altura de uma pessoa. Apesar de todas serem 

características implícitas a cada ser humano” (PEREIRA, 2004, p.28). 

Para WU e ADAMS (2007) tudo que está a nosso redor pode ser medido. Para 

isto existem instrumentos e escalas bem estabelecidas que nos fornecem 

informações úteis sobre a medição. Contudo, no mundo psicossocial as variáveis a 

serem medidas e analisadas não são percebidas diretamente, o que dificulta sua 

mensuração.  

Quanto à dificuldade dos testes psicossociais em fornecer informações diretas, 

os autores comentam: 

A dificuldade com a mensuração em o mundo psico-social é que os atributos 
de interesse geralmente não são diretamente visíveis para nós como os 
objetos do mundo físico são. É somente através de indicadores observáveis 
dos atributos que as medições possam ser feitas. Por exemplo, distúrbios 
alimentares e insônia podem ser sintomas de depressão. 

... não se pode "ver" o crescimento acadêmico de um aluno como se vê as 
dimensões de uma casa. Só se pode medir o crescimento acadêmico 
através de variáveis indicadoras, tais como as tarefas que os alunos podem 
realizar. (WU e ADAMS, 2007, p.4). 

AMANTES (2009) também discute sobre dificuldade de mensurar os elementos 

presentes na psicologia e na educação por conta da natureza latente e da 

complexidade de suas estruturas.  Para a autora, “as variáveis observáveis não são 

evidências de processos cognitivos e fenômenos psicológicos; elas são 

manifestações de estados latentes, passíveis de serem interpretados quando 

adotamos uma teoria que relaciona essas variáveis manifestas às variáveis latentes, 

as quais queremos investigar” (AMANTES, 2009, p.62). 
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A análise das variáveis latentes em pesquisas psicológicas tem aumentado 

com o passar dos anos, exatamente porque a teoria variável latente é normalmente 

destinada à construção de um modelo explicativo para ilustrar as relações entre as 

variáveis não mensuradas diretamente e os dados, já que a análise de elementos 

teóricos não observáveis são cada vez mais comuns na psicologia.  

No que tange à concepção filosófica, “a teoria de variáveis latentes não é 

psicologicamente neutra; especificamente, ela vai argumentar que, sem uma 

interpretação realista de variáveis latentes, o uso da análise de variáveis latentes é 

difícil de justificar”. (BORSBOOM, 2003, p.45). 

Modelos de variáveis latentes (cujas medidas representam de forma explícita 

um dado atributo) além de criar uma estrutura formal que relaciona o resultado dos 

testes com o atributo hipotético também realizam deduções e análises da qualidade 

e do ajuste do instrumento com base nos dados empíricos.  

Para BORSBOOM (2003) como o modelo de variáveis latentes exige testes 

experimentais para mensurar os atributos, se faz necessário uma base teórica sobre 

o atributo latente que se pretende medir. 

Diversos exemplos para Modelamento em Equações Estruturais (SEM) são 

encontrados nas pesquisas com o objetivo de relacionar as variáveis e seus 

respectivos dados. BREI e NETO (2006) comentam que procedimentos estatísticos 

como Regressão Múltipla, Correlação Canônica, Análise Fatorial, ANOVA, dentre 

outros podem ser considerados casos especiais de SEM.  

Para os autores, a família de procedimentos SEM abraça diversas técnicas que 

têm como características em comum um modelo linear geral para relacionar 

variáveis entre si, sendo esse o principal motivo da sua popularização nas mais 

variadas áreas do conhecimento.  

Quanto ao uso desses modelos os autores comentam: 

Pode-se considerar que sua função principal é a especificação e estimação 
de modelos de relações lineares entre variáveis. Essas variáveis podem 
incluir tanto variáveis mensuráveis (VM) quanto variáveis latentes (VL). VL’s 
são construtos hipotéticos que não podem ser mensurados diretamente. Em 
SEM, tais construtos são tipicamente representados por múltiplas VM’s que 
servem como indicadores dos construtos. Assim, um modelo de equações 
estruturais é um suposto padrão de relacionamentos lineares entre um 
conjunto de VM’s e VL’s (BREI e NETO, 2006, p.133). 
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Em modelos da teoria moderna de testes como, por exemplo, Teoria de 

Resposta ao Item (TRI)16, que sugere formas de representar relações entre a 

probabilidade de um indivíduo dar determinada resposta a um determinado item e 

seus traços latentes, estas relações podem ser representadas matematicamente.  

Para PEREIRA (2004), a TRI permite uma análise mais cuidadosa dos itens 

que constitui o instrumento de coleta de dados, considerando as características 

desse instrumento na produção das habilidades do sujeito, o que facilita a 

interpretação da escala produzida.  

O autor afirma que o uso de modelos TRI para obtenção de medidas 

psicométricas, especialmente para avaliação de habilidades e conhecimentos é 

extremamente vantajosa, “pois permite a comparabilidade dos resultados produzidos 

para grupos de indivíduos diferentes, mesmo quando são aplicados testes 

parcialmente diferentes. Essa propriedade é útil, particularmente, quando se deseja 

avaliar a evolução da medida de uma mesma escala ao longo do tempo, o que se 

denomina de estudos longitudinais”. 

BORSBOOM (2003), a respeito dos modelos TRI voltados para a análise entre 

sujeitos e variáveis latentes, argumenta que este modelos se concentram em 

características gerais da população, ao invés das características individuais do 

sujeito. Desse modo, se a teoria de variáveis latentes tem consequências testáveis 

então por consequência, é possível testar a adequação do modelo aos dados.  

Assim, “A distribuição de probabilidade das respostas aos itens, condicionada à 

variável latente, é concebida como uma distribuição de probabilidade que surge a 

partir de uma amostragem repetida de uma população de indivíduos com o mesmo 

posicionamento sobre a variável latente”. (BORSBOOM, 2003, p.48). 

A Teoria Variável Latente adota a visão realista, em que atribui um status 

ontológico (onde assume que tais variáveis existem independentes de medição), e 

procura explicar como os parâmetros relacionados com os atributos de segunda 

ordem podem ser estimados.  

                                            
16 Teoria de Resposta ao Item: “...constitui-se a partir de um conjunto de modelos matemáticos 

que buscam representar a relação entre a probabilidade um indivíduo dar uma determinada resposta 

a um item como função dos parâmetros do item e da habilidade do respondente”. (PEREIRA, 2004, 

p.31) 
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A seguir, apresentamos um diagrama que representa um modelo geral utilizado 

pela psicometria. Este modelo explicita os atributos latentes, os dados observáveis e 

faz a correlação entre estas variáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Modelo psicométrico de medição entra as variáveis latentes e observáveis 

Fonte: Adaptado de Borsboom, 2003, p.58 e Pasquali (2009). 

 

O modelo psicométrico apresentado na figura 3 será ajustado às necessidades, 

particularidades e características da nossa pesquisa, sendo assim adaptado. O novo 

modelo será composto por atributos gerais, atributos específicos e dados 

observáveis, estando os atributos gerais, atitude para ciência e percepção 

correlacionados entre si. Tal correlação possibilita maior compreensão entre os 

atributos específicos e seus respectivos itens. 

Outra perspectiva de análise possível, representada na figura 3, que não 

vamos investigar nessa pesquisa, diz respeito à análise ou mesmo a correlação do 

erro estimado (δ) através dos itens (X) dos atributos específicos, sendo, desse 

modo, justificada a ausência do parâmetro δ no modelo psicométrico construído 

nesta pesquisa o qual será apresentado na figura 4 a seguir, representando a 

tentativa de explicitar os atributos gerais (Atitude para Ciência e Percepção), bem 

como a sua relação com os respectivos indicadores. 
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O significado e objetivo de cada atributo específico (traço latente específico) 

será descrito na seção a seguir.  

 

 

Figura 4: Modelo Psicométrico com os atributos gerais, atributos específicos e dados 

observáveis adotados na pesquisa 

 

3.2 Descrição dos Atributos 

 

Considerando a proposta de acessar o traço latente geral Atitude para Ciência, 

apresento os seguintes indicadores: 
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1. CIÊNCIA E INTERESSE (CIN): Busca acessar o interesse do estudante 

sobre temas/assuntos que envolvam ciência. 

2. CIÊNCIA E COTIDIANO (CCO): Busca acessar como o conhecimento do 

estudante sobre ciência interfere nas ações do seu cotidiano. 

3. CIÊNCIA E CREDIBILIDADE (CCR): Busca acessar a confiança/credibilidade 

do estudante frente ao conhecimento estabelecido pela ciência. 

4. CIÊNCIA, POLÍTICA e SOCIEDADE (CPS): Busca acessar como o estudante 

relaciona conhecimento científico com política e com sociedade. 

5. CIÊNCIA E ÉTICA (CET): Busca acessar como o estudante relaciona o 

conhecimento científico com o comportamento ético. 

Considerando agora a proposta de acessar o traço latente geral Percepção, 

apresento os seguintes atributos específicos (indicadores): 

1. CONCEPÇÃO (CON): Busca acessar como o estudante reconhece e 

compreende os principais objetivos do PCI. 

2. GESTÃO (GES): Busca acessar como o estudante percebe a gestão, direção 

bem como a forma como o PCI é conduzido. 

3. INTEGRAÇÃO (INT): Busca acessar como o estudante entende a relação 

entre o PCI com a Escola e a Sociedade. 

4. PARTICIPAÇÃO (PAR): Busca acessar como o estudante enxerga sua 

participação e envolvimento nas atividades do PCI. 

5. RESULTADOS (RES): Busca acessar se o estudante percebe e compreende 

que os objetivos do PCI estão sendo alcançados. 

BREI e NETO (2006) esclarecem que a visualização gráfica das relações 

apresentadas nas figuras 03 e 04 denomina-se diagrama de caminhos, utilizado 

tanto para a identificação de relações de causa e efeito entre os construtos, 

relacionamentos entre variáveis dependentes (endógenas) e independentes 

(exógenas), quanto para relacionamentos derivados (correlações) entre construtos e 

até mesmo indicadores. 

 

3.3 Instrumentos e Medidas 

 

A prática da medição é um procedimento de precisão necessário para a 

execução de inúmeras atividades tanto profissionais quanto cotidianas. Instrumentos 

de medida bem ajustados geram segurança e qualidade nos dados observados.  
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O ato de medir consiste na necessidade de avaliar e estabelecer relações para 

uma determinada grandeza em estudo além de estabelecer sua unidade de medida. 

Assim, buscando suporte nos dicionários de língua portuguesa: Dicionário Aurélio17 

e Dicio18 (Dicionário Online de Português) podemos, respectivamente, compreender 

o termo medição como: “ato ou efeito de medir” e “Ação ou efeito de medir, de 

determinar o valor com um instrumento de medida”. 

Outra questão a respeito da medição de traços latentes dos sujeitos diz 

respeito ao tipo de instrumento e a metodologia adotada para esta finalidade. Para 

AWAN (2011), as pesquisas com este objetivo apresentam, metodologicamente, 

dois grandes problemas: o primeiro trata do número limitado de recursos utilizados e 

o segundo da supremacia de dados quantitativos para expressar os resultados.  

OSBORNE e COLLINS (2000), BAKER e LEARY (1995), WOOLNOUGH 

(1994), EBENEZER e ZOLLER (1993), PIBURN (1993), além de GOGOLIN e 

SWARTZ (1992), em sintonia com AWAN (2011), alertam para a supremacia dos 

métodos quantitativos nas pesquisas sobre medidas de atitude. Para os autores, a 

ausência de dados qualitativos dificulta uma investigação aprofundada do tema. 

Por sua vez, BRANDALISE E BERTOLINI (2013), BARBOSA (2012), PALMA 

(2005) e LISBOA e KOLLER (2001), pesquisadores acerca da compreensão da 

percepção do sujeito também abordam as vantagens e desvantagens do método 

quali ou quanti no desenvolvimento de uma pesquisa.  

Para estes pesquisadores, entre as vantagens do método qualitativo está o 

acesso mais detalhado e singular das informações fornecidas pelos sujeitos, no 

entanto “a desvantagem deste método está, principalmente, em requerer a atenção 

do(a) professor(a) por um longo período, para responder às entrevistas e aos 

questionários...” (LISBOA E KOLLER, 2001, p.62).  

Quanto ao método quantitativo, uma desvantagem é que “pode ser uma escala 

essencialmente ordinal não mede o quanto de mudança ocorre na atitude após 

expor os respondentes a determinados eventos” (BRANDALISE e BERTOLINI, 

2013, p.13), e entre as vantagens destacamos a possibilidade de utilizar um maior 

número de questões mediante “questionários estruturados, que permitem agregar 

resultados e estabelecer projeções com o uso de diferentes medidas estatísticas”. 

(PALMA, 2005, p.26). 

                                            
17  http://dicionariodoaurelio.com/medicao. Acesso em 07 de Set. de 2015 

18   http://www.dicio.com.br/medicao/. Acesso em 07 de Set. de 2015 
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Quanto à discussão sobre os objetivos e vantagens das metodologias 

qualitativas e quantitativas adotadas nas pesquisas OSBORNE et al. (2003) afirma:  

Enquanto os estudos quantitativos estão sujeitos a restrições por conta de 
sua generalização, a riqueza de dados qualitativos parece dar mais 
compreensão sobre as origens das atitudes para aulas de ciência, 
entretanto ambas as metodologias têm valor. (OSBORNE et al., 2003, 
p.1059). 

Para MURPHY e WHITELEGG (2006), um ponto fraco dos instrumentos de 

coleta (quantitativos ou qualitativos) que buscam acessar traços latentes está no fato 

de considerar esses traços como uma construção homogênea, sem levar em conta 

diferenças existentes como, por exemplo, idade e gênero. 

Quanto à validação desses instrumentos, um método muito comum é validar 

por pares. Entretanto, segundo MUNBY (1982), a título de interpretação dos itens, 

tanto os sujeitos da pesquisa quanto os pesquisadores mais experientes, percebem 

o significado do constructo investigado e expressam sua opinião da mesma forma, 

ou seja, não é possível perceber diferenças significativas entre as respostas dos 

distintos participantes. Isso se deve ao fato de ambos estarem sendo submetidos às 

questões pela primeira vez. Para o autor, o que deve ser feito para solucionar este 

problema é realizar uma entrevista com cada sujeito perguntando porque escolheu 

aquela resposta ou porque respondeu daquele jeito, e não de outro, o que, segundo 

ele, nunca é feito. Assim, o autor afirma que a validação desses instrumentos, que 

não levam em conta o procedimento metodológico por ele sugerido, é ineficiente. 

Uma evidência de que o campo tem tido problemas no desenvolvimento de 

instrumentos para medir atitudes que satisfaçam os critérios de validade e 

confiabilidade, vem de uma revisão conduzida por BLALOCK et al. (2008). Sua 

pesquisa mostra que apenas 20% dos mais de 60 instrumentos analisados estavam 

em conformidade com os critérios de validade e confiabilidade, assim estabelecidos: 

 Qual a extensão da fundamentação teórica na qual o teste foi construído? 

 Quais testes foram realizados para sua confiabilidade? 

 Que medidas foram usadas para estabelecer a sua validade? 

 Como a dimensionalidade do instrumento foi usada para descrever as 

pontuações? 

 Em que medida o instrumento desenvolvido foi testado antes da sua 

utilização? 
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É importante salientar que o traço latente percepção, por ter características 

similares ao traço latente atitude, como por exemplo não ser medido diretamente no 

sujeito e apresentar dificuldades para realizar uma avaliação unidimensional 

(desconsiderando as demais interações do contexto). Os critérios de validade e 

confiabilidade acima descritos podem ser adotados tanto para o instrumento de 

atitude para ciência quanto de Percepção do PCI construídos para esta pesquisa. 

Em sintonia com BLALOCK et al. (2008), quanto à importância da validade e 

confiabilidade dos instrumentos para coleta de dados, sejam estes readaptados ou 

genuínos, quantitativo ou qualitativo, OSBORNE et al. (2009) sugere que os 

pesquisadores antes de construir qualquer opinião ou juízo de valor sobre o 

instrumento, façam as seguintes perguntas: 

 As descrições foram claras e articuladas em relação às construções que se 

pretende medir e investigar?  

 Construções distintas foram combinadas para formar uma escala? Existem 

evidências de que estas construções estão intimamente relacionadas com a 

justificativa da ação?  

 A confiabilidade da medida tem sido demonstrada mediante a confirmação da 

consistência interna (por exemplo, pelo uso de α de Cronbach) e confirmação 

da unidimensionalidade (por exemplo, por meio da análise fatorial)? 

 A validade tem sido demonstrada através da utilização de mais de um 

método, que incluem a utilização de técnicas psicométricas? 

Diante dos questionamentos estabelecidos por OSBORNE et al. (2009), acerca 

da validade e confiabilidade de um instrumento de pesquisa, destacamos a última 

pergunta em especial para o termo técnicas psicométricas, que em nosso trabalho, 

representa uma estrutura capaz de criar escalas de medidas de modo que a variável 

latente assumirá um determinado valor.  

Segundo PEREIRA (2004), “a meta das medidas educacionais e psicológicas é 

determinar como os traços latentes se processam na pessoa”. (PEREIRA, 2004, p. 

28). Contudo, a definição de uma escala de medidas bem como sua interpretação é 

algo difícil de ajustar necessitando de um cuidadoso e delicado processo de escolha 

para coleta e análise dos dados. O autor assim complementa: 

Do ponto de vista prático, questões de resposta livre são de difícil uso na 
TRI (exceto se a resposta for caracterizada como certo ou errada ou, ainda, 
com algum tipo de graduação). Como resultado, a maioria dos testes 
usados na TRI são de múltipla escolha e os itens podem ser dicotômicos 
(certo ou errado) ou politômicos (incorporam variáveis categóricas em suas 
respostas). (PEREIRA, 2004, p. 28). 
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Seguindo o pensamento de BLALOCK et al. (2008), a respeito da diversidade 

de métodos que podem ser utilizados nas pesquisas buscando uma melhor 

validação do instrumento e maior clareza acerca dos atributos a serem analisados, 

bem como o grau de confiabilidade desse instrumento, TALIM (2004) afirma que “o 

processo de validação nunca dá uma resposta definitiva e sempre é possível que 

apareça alguma evidência da não validade dessa interpretação. Tudo o que 

podemos fazer é coletar o maior número possível de evidências favoráveis”. (TALIM, 

2004, p.317). 

Assim, quanto à importância do uso articulado entre ambas as metodologias 

para um melhor tratamento dos dados e maior compreensão dos resultados, o 

pesquisador deve buscar o método que melhor se adéque às suas necessidades, 

isto é, não é o método que deve impor a pesquisa, mas sim a pesquisa que escolhe 

o melhor método, seja qualitativa, quantitativa ou ambas, de tal modo que a coleta, 

analise e divulgação os dados aconteça com o maior rigor e seriedade possível.  

Assim, para a elaboração do instrumento de coleta é recomendado: uma boa 

fundamentação teórica; realização de testes de validação e tratamento estatístico 

dos resultados. Tais procedimentos tonará possível verificar pequenas falhas e 

realizar ajustes no instrumento antes e até mesmo depois de sua aplicação 

definitiva. 

 

3.3.1 Escala Likert  

 

A escala tipo Likert é uma ferramenta de medida psicométrica muito conhecida 

e utilizada em pesquisas quantitativas. Diferentemente das escalas dicotômicas (que 

possuem apenas dois tipos de respostas), cujas questões são do tipo 

verdadeiro/falso, certo/errado, sim/não etc. as escalas tipo Likert (politômicas, pois 

possuem mais de duas opções de resposta) tem o objetivo de registrar o grau de 

concordância ou discordância que um entrevistado possui para uma dada sentença.  

Pesquisas na área da psicologia e educação, por exemplo, apresentam certa 

subjetividade por lidar com atributos que não podem ser acessados diretamente por 

qualquer instrumento, como questionários ou testes. Estes atributos, conforme 

definido na seção anterior, são chamados de traços latentes ou atributos de segunda 

ordem. Entretanto esses atributos, pertencentes à Teoria de Resposta ao Item (TRI) 

podem ser avaliados quantitativamente. 
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Instrumentos desenvolvidos para verificar atitude, satisfação, preferência, 

entendimento ou percepção. São exemplos de ferramentas que utilizam a escala do 

tipo Likert para mensurar o grau de endossamento com a variável latente desejada. 

A escala varia de “discordo fortemente” até “o concordo fortemente”. As respostas 

são analisadas mediante uma pontuação pré-definida.  

Quanto aos critérios e pontuação da escala TALIM (2004) esclarece: 

Essa escala é pontuada de forma que, para as afirmativas positivas, o valor 
seja: 1 para a opção discordo fortemente (DF), 2 para discordo (D), 3 para 
sem opinião (SO), 4 para concordo (C) e 5 para concordo fortemente (CF). 
As negativas recebem a pontuação de maneira oposta: 5 para DF, 4 para D, 
3 para SO, 2 para C e 1 para CF. Dessa maneira, um alto valor para cada 
afirmativa (4 ou 5) está sempre relacionado com uma atitude favorável ou 
positiva em relação ao objeto atitudinal. (TALIM, 2004, p.4). 

Assim, mediante o escore atribuído a cada categoria da escala tipo Likert, é 

possível notar quanto um sujeito endossa positivamente, negativamente ou ainda se 

mantém neutro a um conceito, fenômeno ou situação a qual possa estar submetido.  

Como exemplo da estrutura deste tipo de ferramenta (questionário politômico 

tipo Likert), apresentamos o quadro 3 a seguir: 

 

Quadro 3: Estrutura de um questionário tipo Likert 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TALIM, 2004, p.322  

 

Para o exemplo, acima o sujeito tem a liberdade de marcar qualquer uma das 

alternativas, nos fornecendo um posicionamento neutro, negativo ou positivo em 

relação à importância que ele atribui em relação à disciplina Física, reforçado pela 

posição da sua resposta na escala graduada de um menor escore (discordo 

fortemente) até um mais alto escore (concordo fortemente).  
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Com o objetivo de mostrar a relevância e abrangência deste método nas 

pesquisas e demarcar as particularidades e características que envolvem as escalas 

tipo Likert, apresentamos a figura 5 a seguir, que descreve um conjunto de 

perguntas e respostas referentes a este tipo de ferramenta. 

Diante do exposto na figura 5 e por acreditar que esta ferramenta possui 

elementos capazes de responder nossa pergunta de pesquisa que é investigar a 

relação entre a percepção que os alunos integrantes do PCI possuem do próprio 

Programa e suas atitudes para a ciência, adotamos a escala tipo Likert como 

ferramenta para elaboração dos instrumentos de coleta de dados.
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Figura 5: Escala Likert, principais características 

Fonte: Adaptado de http://www.conductismo.es/escalas-likert-metodo-de-evaluaciones-sumarias/ 
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3.3.2 Modelo Rasch  

 

O Modelo de Rasch (1960) tem como objetivo mensurar características 

psicológicas dos sujeitos, as quais são observadas individualmente. O modelo 

representa matematicamente a probabilidade de obtenção de qualquer pontuação 

como uma função exponencial da diferença entre dois parâmetros: habilidade do 

sujeito (parâmetro do sujeito) e a dificuldade item (parâmetro do item).  

Em nossa pesquisa, o parâmetro habilidade compreende tanto a atitude quanto 

a percepção desse sujeito, enquanto que o parâmetro dificuldade do item representa 

o quanto esse sujeito endossa mais positivamente ou mais negativamente os 

atributos atitude para ciência e percepção do PCI.  

A relação estabelecida entre os parâmetros pode ser melhor compreendida 

através do esquema a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à função matemática na sua forma original (para o modelo dicotômico), 

apresentamos a seguir: 

       

          

 

 

Este modelo inclui um terceiro parâmetro de análise, que é a probabilidade de 

uma pessoa acertar ou não um determinado item, onde “X é uma variável aleatória 

indicando sucesso ou resposta correta (X = 1) ou o contrário (X = 0). β é o 

parâmetro da pessoa denotando sua competência (escala da variável latente). δ é o 

parâmetro do item, geralmente chamado de dificuldade do item, medido na mesma 

escala da variável latente” (MAIA, 2010, p.29). 

X = Variável aleatória 

βν = parâmetro do sujeito n 

δi = parâmetro do item i 
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Entretanto, em muitas situações de teste, uma escala do tipo dicotômica (com 

escore 0 ou 1) não é apropriada. Um exemplo seria imaginar um professor que ao 

corrigir uma questão subjetiva de um estudante, em geral não classifica a resposta 

dada apenas como certa ou errada. Ele certamente dará uma nota que representará, 

proporcionalmente, o quanto a questão está certa ou errada, ao invés de pontuar a 

questão em 0 ou 10. Isto é, 0 ou 1 para o caso de testes dicotômicos. Por esse 

motivo nesses casos utiliza-se uma escala que vai desde o “discordo fortemente” até 

o “concordo fortemente”, ou seja, politômica, conhecida como Escala Likert. 

Modelos de Resposta Graduada Politômica (Rasch Rating scale) permitem 
estimar um conjunto relevante de informações extraídas dos dados para a 
descrição de um construto que possui várias categorias de respostas. 
(MAIA, 2010,p.26). 

Assim, no Modelo de Escala de Razão (politômico) a probabilidade não é a de 

acertar ou errar um dato item, mas a opção em marcar uma categoria ao invés de 

outra. Dessa forma, quanto à “dificuldade” de o sujeito realizar a tarefa (endossar ou 

não endossar o item), temos que dois parâmetros irão representá-lo: i e j, sendo 

que o parâmetro j representa a probabilidade de transição entre duas categorias ( k 

e k -1) e não a “dificuldade” de cada uma.  

Assim, a função logarítmica do modelo politômico é representada pela função: 

 

 

 

 

 

 

Neste modelo, observamos a probabilidade do sujeito marcar uma categoria e 

não outra do mesmo item. Concordo totalmente (4 pontos), Concordo (3 pontos), 

Nem Concordo nem discordo (2 pontos), Discordo (1 ponto), Discordo totalmente (0 

ponto), depende de sua proficiência (βν), do parâmetro de dificuldade do item (i) e 

do parâmetro de transição entre as categorias (j). 

Para MAIA (2010), quando utilizamos o modelo Rasch para analisar um 

conjunto de dados, a proposta não é fazer a melhor descrição possível dos dados, 

mas analisar quão bem os dados se ajustam ao modelo. A autora adverte ainda que 

duas condições devem ser satisfeitas para que a escala de mensuração reflita 

apenas valores de uma única variável latente: a unidimensionalidade e a invariância. 
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A unidimensionalidade é a essência da mensuração. Ela consiste na 
exigência de que o instrumento esteja medindo apenas um construto, e não 
uma multiplicidade de construtos... Assim, espera-se que após extraída a 
dimensão Rasch dos dados, os resíduos não contenham um grau apreciável 
de associação entre si... que os resíduos sejam variáveis aleatórias 
independentes entre si.  

A invariância é a característica fundamental da teoria de mensuração. O 
critério de invariância significa que um instrumento é obrigado a trabalhar da 
mesma maneira para todos objetos (pessoas) medidos em qualquer ocasião 
da mensuração. (MAIA, 2010, p.24). 

Esses critérios são de extrema importância no processo de mensuração das 

Ciências Humanas e também não se limitam ao uso apenas para testes com um 

único item a ser avaliado. Ou seja, a noção de medida também se aplica a escores 

obtidos a partir de vários itens que compõem um instrumento. 

Para BOND & FOX (2007), o modelo possui alguns princípios básicos, os quais 

devem ser seguidos, podendo assim ser utilizado em diversas áreas. Os autores 

definem ainda um estudo do caminho de desenvolvimento psicológico do sujeito 

(Figura 6) que tem grande relevância em estudos de mensuração nas Ciências 

Humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Caminho de desenvolvimento da Modelagem Rasch 

Fonte: Bond & Fox, 2001, p. 30 

Maior desenvolvimento do sujeito; 

nenhum sujeito alcançou o mais alto nível 

Intervalo/passo de variação; Escala 

intervalar (Modelo Rasch) para definir o 

grau de dificuldade do item analisado. 

Os quadrados representam o quanto cada sujeito 

se desenvolveu dentro da escala intervalar; 

representação da capacidade do indivíduo 

Itens analisados; item de maior dificuldade. 

Menor nível de desenvolvimento; 

nenhum sujeito encontra-se nesse nível. 

Itens analisados; item de menor dificuldade. 
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Assim, podemos definir que o modelo Rasch fornece uma estrutura matemática 

que permite comparar dados de medição sendo um atributo por vez (unidimensional) 

em uma linha hierárquica de investigação. As habilidades/dificuldades de cada item 

do atributo são estimadas em uma escala de logit (escala intervalar, em que todas 

as unidades de logit têm o mesmo valor). Logo, quanto maior o valor da escala de 

logit maior o erro associado e vice-versa. 

Diante disso, o modelo pode ser representado matematicamente através de 

uma função de probabilidade que especifica as habilidades dos sujeitos e as 

dificuldades associadas aos itens. Estas funções, por sua vez, geram tabelas de 

dados dicotômicos ou politômicos e gráficos cujos resultados têm como base o 

teorema de mensuração, que usa uma matriz de dados dicotômicos para cálculos 

probabilísticos.  

Em outras palavras, podemos definir que o modelo Rasch (modelo estrutural) 

avalia o desenvolvimento cognitivo do sujeito em escalas de níveis. Além disso, 

trabalha com a probabilidade de acertos e de erros dos itens em relação às 

habilidades dos sujeitos, agrupando os dados e analisando-os sob a mesma ótica ou 

lógica para que possamos traçar os perfis de entendimento dos sujeitos através da 

escala de níveis de desenvolvimento. 
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CAPÍTULO 4: METODOLOGIA 

 

“Entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida 

na abordagem de realidade. Ou seja, a metodologia inclui simultaneamente a teoria 

da abordagem (o método), os instrumentos de operacionalização do conhecimento 

(as técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade 

pessoal e sua sensibilidade)”. (MINAYO, 2012, p.14). 

 

4.1 Desenho da Pesquisa 

 
A falta de experiência por parte do pesquisador em qualquer que seja a área do 

conhecimento pode gerar pesquisas com baixa qualidade e credibilidade, tanto no 

método qualitativo quanto no quantitativo.  

Kuhn (1970) acredita que não deve existir uma supremacia de um método 

sobre o outro, porém o reconhecimento das necessidades da pesquisa para uma ou 

outra abordagem. Para Gorard (2002), mais importante que a própria técnica é a 

capacidade crítica e intelectual do pesquisador. Se resultados envolvendo “cálculos” 

for realizada de maneira acrítica, interpretações e conclusões opostas ao que 

anteriormente foi encontrado poderá ocorrer. 

Quanto à distinção entre pesquisas qualitativas e quantitativas, para FRAZER 

(1995) isso não passa de uma questão de tradição (isto é: pesquisas com números 

são tratadas quantitativamente, enquanto que pesquisas envolvendo qualidades são 

tratadas qualitativamente). Entretanto, pesquisas educacionais também fazem uso 

de números mesmo quando se referem a qualidades observadas. Dessa forma, “as 

palavras podem ser contadas, e os números podem ser descritivos.” (Gorard, 2002, 

p.346-347). 

Assim, destacamos que no planejamento desta pesquisa no que tange à 

utilização do método, temos uma abordagem quali e quanti, visto que o tratamento 

estatístico dos traços latentes (o quantitativo) é subsidiado pela definição desses 

traços a partir de uma teoria (o qualitativo).  

Faz parte desse planejamento outros elementos como, por exemplo, a 

elaboração, validação e aplicação dos instrumentos a coleta de dados e análise dos 

resultados, sendo a organização e sistematização de todos esses elementos 

apresentados no esquema da figura 7, a seguir.
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Figura 7: Desenho de Pesquisa 
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4.2 Sujeitos da Pesquisa 

 

Nossa pesquisa foi realizada com estudantes do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) Campus Catu, integrantes de um Programa 

de Extensão denominado Programa Ciência Itinerante (PCI), que também 

desenvolve atividades de Ensino e Pesquisa. Isto é, as atividades propostas pelo 

programa contemplam os três pilares da educação (ensino, pesquisa e extensão), 

oportunizando a seus estudantes uma formação mais completa, com visão de 

mundo ampliada e diversificada, bem como o desenvolvimento do pensamento 

crítico, reflexivo e científico. 

O Programa Ciência Itinerante atualmente é composto por 16 Stands, num total 

de 124 integrantes oriundos de diferentes cursos (oferecidos pelo Campus) 

pertencentes às mais variadas áreas do conhecimento, cujas modalidades dos 

cursos são: Técnico Integrado ao Ensino Médio e Técnico Subsequente, sendo, no 

entanto, a grande maioria de seus integrantes adolescentes vindos do Ensino Médio.  

Assim, temos que a mostra para a pesquisa não é do tipo aleatória, mais sim 

por oportunidade/selecionada (alunos do Programa Ciência Itinerante), desse modo, 

para uma compreensão mais ampla de algumas características e propriedades do 

PCI no que tange ao percentual de distribuição de seus integrantes, bem como sua 

formação pedagógica (cursos e áreas do conhecimento) apresentamos as tabelas 1 

e 2, a seguir, onde o primeiro mostra a distribuição/relação entre a modalidade de 

ensino e os respectivos cursos aos quais os integrantes do programa pertencem e o 

segundo mostra a distribuição/relação entre as áreas do conhecimento, stands 

(grupos de pesquisa) e gênero. 

 

Tabela 1: Relação entre a modalidade de Ensino, Curso e o percentual de integrantes no PCI 

Modalidade do 

Ensino 
Cursos Oferecidos 

Número de alunos 

no PCI 

Técnico Integrado ao 

Ensino Médio 

Agropecuária; Alimentos e 

Química 
115 

Técnico 

Subsequente 

Agropecuária; Agrimensura e 

Operação e Produção de Petróleo 
9 

Fonte: http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/catu. Acesso em 07 de Set. 2015. 
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Tabela 2: Relação entre os Stands do PCI e suas respectivas áreas do conhecimento 

Áreas do Conhecimento Stands 
Integrantes 

Masc. Fem. Total 

Ciências Exatas  

e da Terra 

Matemática;  3 5 8 

Física;  6 4 10 

Química;  5 10 15 

Geociências. 3 5 8 

Ciências Biológicas 

Biologia;  4 4 8 

Microbiologia;  4 3 7 

Entomologia. 5 1 6 

Engenharias Informática e Robótica. 8 2 10 

Ciências da Saúde Alimentação Alternativa;  1 4 5 

Ciências Agrárias 

Agricultura;  6 1 7 

Bovinocultura;  3 2 5 

Minhocultura;  4 3 7 

Suinocultura;  7 1 8 

Tecnologia de 

Alimentos; 
1 5 6 

Ciências Socialmente 

Aplicadas 
Meio Ambiente 2 4 6 

Linguística, Letras e Artes Línguas Estrangeiras 4 4 8 

TOTAL GERAL 16 STANDS 66 58 124 

Fonte: http://www.memoria.cnpq.br/areasconhecimento/index.htm. Acesso em 07 de Set. 

2015  

 

Considerando o termo população como um “conjunto constituído por todos os 

indivíduos que representam pelo menos uma característica comum, cujo 

comportamento interessa analisar (inferir)” (MEDRI, 2011, p.4). E o termo amostra 

como um “subconjunto, uma parte selecionada da totalidade de observações 

abrangidas pela população” (MEDRI, 2011, p.4). Podemos afirmar que a pesquisa 

busca acessar da população de aproximadamente 715 estudantes, do Ensino 

Técnico-Profissionalizante Integrado ao Ensino Médio e Subsequente, do IF Baiano 

Campus Catu, suas atitudes para ciência e percepção do PCI para uma amostra de 

124 estudantes, entre os 16 Stands do referido Programa. 
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4.3 Contexto da Pesquisa 

4.3.1 Instituto Federal Baiano - O Campus Catu  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, IF Baiano, foi 

criado mediante a aprovação da Lei Federal 11.892 de Dezembro de 2008. O IF 

Baiano surgiu da integração das antigas Escolas Agrotécnicas Federais e das 

Escolas Médias de Agropecuária da Ceplac (EMARC). O Instituto possui hoje 10 

Campi, em pleno funcionamento, distribuídos entre as diversas regiões do Estado. 

No que tange ao Campus Catu, em especial às atividades de Ensino, Pesquisa 

e Extensão desenvolvidas no próprio Campus uma delas, denominada Programa 

Ciência Itinerante (PCI), chama a atenção tanto pela integração e parceria 

estabelecida entre professores, alunos e comunidade externa, quanto pelo objetivo 

principal, que é divulgar e incentivar o conhecimento científico, promovendo 

informação e formação sobre ciências nos mais variados espaços de aprendizagem 

de forma gratuita e para todos. 

Dessa forma, um estudo mais específico quanto ao PCI bem como seus 

objetivos, particularidades e estrutura de funcionamento é apresentado a seguir. 

 

4.3.2 O Programa Ciência Itinerante 

 

Estratégias didáticas diversificadas tem sido alvo de estudo entre as 

instituições de ensino. A implantação desse sistema busca promover uma educação 

mais contextualizada de modo que os alunos possam conhecer e viver em harmonia 

com o mundo tecnológico e dinâmico do qual ele também faz parte.  

As bases legais dos processos formativos respaldam e incentivam a 

diversificação dessas estratégias para o aprendizado, caracterizando-as, conforme a 

LDB 96, em seu Título I: Da Educação: 

Art. 1º: A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais. 

Já no Artigo 35 da Seção IV: Do Ensino Médio, a importância da afinidade 

entre os conteúdos científicos e a formação crítica do cidadão, está assim definida. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
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III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina. 

 

Destacamos ainda o Artigo 42 da Seção V: Da Educação Profissional e 

Tecnológica, que a respeito da adequação dessas estratégias afirma: 

As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus 
cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, 
condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não 
necessariamente ao nível de escolaridade. 

Assim, os Projetos Itinerantes, numa concepção mais ampla de educação 

científica, buscam extrapolar os limites de sua própria instituição, levando 

informações aos mais variados espaços de aprendizagem, mediante apresentações 

dinâmicas, que se materializam tanto em instituições públicas quanto privadas 

através de feiras de ciências, encontros científicos, seminários, exposições dentre 

outras modalidades de eventos acadêmicos e sociais.  

As atividades itinerantes passam então a cumprir um papel importante para a 

sociedade, pois, demonstram que não é condição exclusiva da escola e dos espaços 

formais de educação informar, discutir, relacionar e significar os mais variados temas 

e assuntos de seu interesse.   

Para SCHWENCK (2011), a relação de troca entre mediador e público alvo 

ressignifica o papel dos projetos itinerantes, que deixam de ser simples emissores e 

permite ao visitante que passe de mero receptor, para emissor-receptor.  

O termo Itinerante19, presente na ideia acima, ganha suporte no Dicionário 

Aurélio, que entre outras afirmações define este adjetivo como: pessoa que se 

desloca para exercer certa função, e exemplifica: exposição itinerante, exposição 

que se realiza sucessivamente em vários lugares diferentes. 

As atividades Itinerantes planejam, organizam e realizam ações extensionistas 

para a difusão do conhecimento. Como resultados desse processo, os estudantes 

constroem, com diferentes estratégias, nos mais variados campos do saber (e muito 

além dos conteúdos específicos), conhecimento em diferentes níveis de cognição, 

como, por exemplo, os conteúdos de ciências.  

                                            
19 Itinerante, in Aurélio, http://www.dicionariodoaurelio.com/Itinerante. Acesso em 07 de Set. 2015. 
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Para VERCELLI (2011), a difusão do conhecimento em espaços não formais 

traz maior significado para aluno, pois o aprendizado ocorre de forma interativa, 

diferentemente dos espaços formais como a sala de aula. 

Entendemos que presencialmente esses espaços estimulam a 
aprendizagem de maneira diferenciada do espaço da sala de aula. O aluno 
participa de forma descontraída, sem cobranças e por ser ambiente que 
apresenta novidades, a curiosidade é constante. As possíveis perguntas 
surgem dessa curiosidade, são espontâneas e as respostas dadas pelos 
monitores existentes e/ou pelos professores podem agregar outros 
conhecimentos àqueles já adquiridos pelos discentes na sala de aula formal 
favorecendo que eles estabeleçam relações com as diferentes áreas do 
conhecimento. (VERCELLI, 2011, p.3). 

Instituições Itinerantes apresentam-se, na sua grande maioria, em espaços não 

formais de Educação, o que segundo GASPAR (2002) dinamiza e facilita a 

transmissão de informações, pois o não formalismo associado à ludicidade permite a 

alternância da regência no momento de compartilhar tais informações, produzindo 

um significado maior tanto para quem apresenta quanto para quem assiste. 

Nessa perspectiva, as atividades itinerantes de ciências podem ser 

instrumentos alternativos viáveis que facilitem o acesso à informação tecnológica e 

científica à diversos cidadãos brasileiros residentes longe dos grandes centros 

urbanos, localidades onde segundo HAMBURGER (2001) estão concentradas as 

instituições de ciências e tecnologia no Brasil.  

Assim, “a divulgação cientifica aproxima o público da compreensão do que é 

feito em ciência e de seus processos e, veicula informações que auxiliem na 

melhoria da qualidade de vida”. (CARDOSO, 2001 APUD Programa Ciência 

Itinerante, 2013, p.6). A divulgação científica passa assim a ter um papel 

fundamental enquanto instrumento para “democratização da sociedade tornando-a 

mais livre, responsável e mais culta cientificamente, diminuindo o desequilíbrio 

existente entre o cultural e o intelectual”. (ROSALEM, 2008, p.2). 

Dessa forma, destacamos o valor das instituições itinerantes, sobretudo, por 

sua função social enquanto instrumento de divulgação, informação, fundamentação, 

e educação científica e tecnológica para a sociedade, mediante suas práticas 

expositivas. SILVA (2006), ressalta a importância destas atividades, bem como a 

necessidade da popularização desta metodologia para a educação em ciência, visto 

que suas apresentações e atividades interativas realizadas por meio de materiais 

multimídia, maquetes, experimentos, painéis interpretativos, jogos etc. possui grande 

influência na formação cientifica do sujeito. A autora assim descreve: 
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É notória a importância dos Centros de Divulgação Científica, tais como os 
espaços não formais para a popularização da ciência, esta que é tão 
mistificada, confundida e até mesmo temida, vez que não faz parte da nossa 
cultura, como faz o futebol ou música, por exemplo, por não ser 
compreendida no do dia-a-dia de crianças e adultos que crescem fora deste 
ambiente. (SILVA, 2006, p.86). 

Assim, nesta perspectiva de difusão do conhecimento científico, na modalidade 

itinerante, desenvolve-se no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Baiano (IF Baiano), Campus Catu-Ba, uma atividade de cunho institucional, de 

mesma natureza, denominada Programa Ciência Itinerante (PCI). Em linhas gerais, 

configura-se em uma “feira móvel de ciências” onde alunos, professores e materiais 

de exposição são transportados, por um ônibus do IF Baiano, até o local 

previamente agendado para exposição de seus Stands ao público alvo. 

Para seus idealizadores o Programa Ciência Itinerante pode ser assim definido: 

O Programa Ciência Itinerante do IF Baiano tem como o objetivo incentivar, 
apoiar e promover iniciativas de diversos temas do conhecimento científico 
da área das ciências da natureza e matemática e demais áreas do 
conhecimento contando com a participação de estudantes do ensino médio 
e técnico em atividades que propiciem a difusão e a popularização da 
ciência e tecnologia contribuindo para a melhoria na qualidade do ensino de 
ciências e complementação desta formação básica nas escolas. (Programa 
Ciência Itinerante, 2013, p.7). 

Além disso, podemos ainda citar como objetivos específicos do PCI: 

 Abertura da escola à comunidade; 

 Democratizar o acesso da população do interior da Bahia a conhecimentos, 

equipamentos e experimentos científicos; 

 Utilizar a ludicidade como meio de aproximação entre o mundo das ciências 

com crianças, adolescentes e jovens; 

 Utilizar linguagens adequadas para tornar acessível o diálogo com os saberes 

populares, viabilizando a troca de conhecimento que enriquece os 

componentes do projeto e a comunidade visitante; 

 Visitar localidades com dificuldade de acesso a centros de ciências; 

 Motivar estudantes e professores de outras escolas públicas ao estudo dos 

conhecimentos técnicos e científicos; 

 Difundir a proposta de Feiras de Ciências Itinerantes através do incentivo à 

criação de novos núcleos dentro e fora do IF Baiano. 

 Tornar o discente sujeito da construção do seu próprio conhecimento; 

 Divulgar o Instituto Federal Baiano. 

http://programacienciaitinerante.com.br/o-programa/
http://programacienciaitinerante.com.br/o-programa/
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As atividades do PCI são divididas em internas e externas. Quanto às 

atividades internas destacamos: 

 Capacitação processual e contínua, mediante reuniões promovidas pela 

coordenação geral; 

  Reuniões periódicas entre os monitores com a finalidade de manter a 

unidade do discurso e da filosofia do projeto; 

  Reuniões às vésperas de cada exposição com a finalidade de mapear o 

público- alvo, além de levantar informações sobre a região e o local do 

evento; 

 Revisão dos equipamentos que serão utilizados na exposição de modo a 

evitar o mau funcionamento ou até mesmo a não exposição de materiais 

desqualificados. 

Quanto às atividades externas, destacamos: 

 Os alunos são responsáveis por montar e desmontar os respectivos Stands; 

  Os alunos devem aguardar, em seus respectivos Stands, o surgimento do 

público para a apresentação dos materiais; 

 Os alunos devem apresentar os materiais do Stand de forma mais objetiva e 

interativa possível. 

O PCI é uma das iniciativas do Grupo de Pesquisa Educação Científica e 

Popularização das Ciências (GPEC), composto por professores e estudantes da 

Educação Básica, Técnica e Superior que desenvolvem projetos de pesquisa no 

âmbito da iniciação científica, promovendo o desenvolvimento acadêmico de seus 

integrantes. O PCI atua há 20 anos promovendo a popularização do conhecimento 

tecnológico e científico para a cidade de Catu, vizinhança e demais regiões do 

Estado e do País.  

A metodologia de trabalho do PCI consiste na montagem de grupos de 

pesquisa, que devem contar com a orientação de um professor do Campus, 

preferencialmente especialista na área do Grupo de Estudo. Da formação desses 

grupos, surgem os Stands que são responsáveis pelas apresentações em espaços 

diversificados (formais e não formais), como por exemplo: escolas, praças, campos, 

ginásios ou museus.  

A estrutura que descreve a relação entre os componentes que integram o 

Programa Ciência Itinerante pode ser compreendida, de forma geral, através da 

figura 8, apresentada a seguir. 



84 

 

 

Figura 8: Estrutura Geral de Organização do PCI 

 

Os Stands do PCI (figura 08) possuem peculiaridades que favorece ainda mais 

o contato entre a comunidade e o conhecimento técnico-científico, a saber: 

 Os Stands são apresentados pelos alunos e não por professores;  

 Parte do material exposto nas apresentações é produzido pelos estudantes; 

 As apresentações acontecem de forma interativa e dialógica; 

 O público alvo pode interagir com grande parte do material de exposição; 

Segundo BELLO (2009) as atividades itinerantes podem apresentar três níveis 

de conhecimento distintos entre si: o medo, o misticismo e a ciência.  

Para o autor esses elementos estão assim definidos: 

a) O medo: Os seres humanos pré-históricos não conseguiam entender os 
fenômenos da natureza. Por este motivo, suas reações eram sempre de 
medo: tinham medo das tempestades e do desconhecido; b) O misticismo: 
Num segundo momento, a inteligência humana evoluiu do medo para a 
tentativa de explicação dos fenômenos através do pensamento mágico, das 
crenças e das superstições; c) A ciência: Como as explicações mágicas 
não bastavam para compreender os fenômenos os seres humanos 
finalmente evoluíram para a busca de respostas através de caminhos que 
pudessem ser comprovados (BELLO, 2009, p. 16). 

Diante da transição entre os saberes estabelecida por BELLO (2009), temos 

que O PCI promove tal transição através da educação não formal e informal, pois 

Integrantes do Programa e público alvo compartilham vivências e informações 

mediante um processo de ensino e aprendizagem biunívoco, isto é, nem sempre 

existe um regente com a prioridade para intermediar ou mesmo conduzir o diálogo. 
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JACOBUCCI (2008) acredita que os centros de ciências podem aproximar a 

sociedade do conhecimento científico contribuindo para a formação de debates e 

esclarecimentos de questões do tipo: O que é ciência? Quem são os cientistas? O 

que é o método científico? Quem financia a ciência? Qual a interesse político-

econômico na ciência? Etc. Sendo de grande “relevância para a formação cultural do 

cidadão, de relevância para a formação cultural e científica do cidadão. Esses 

espaços de Ciência e Cultura serão aliados das escolas e da mídia na formação da 

cultura científica brasileira”. (JACOBUCCI, 2008, p.10). 

Assim em sintonia com JACOBUCCI (2008) o PCI, entende que a divulgação 

científica proposta pelos centros de ciência e tecnologia seja em espaço formal ou 

não formal, pode aproximar a sociedade do conhecimento científico. Haja vista, não 

cair no reducionismo dos conteúdos, mais sim capacitar o cidadão, discutindo 

livremente sobre ciência e dando o mínimo de noção sobre as implicações da 

ciência e da tecnologia no seu cotidiano, assumindo assim um desafio de 

compromisso e responsabilidade social. 

 

4.4 Construção, Validação e Aplicação dos Instrumentos 

 

Os Instrumentos desta pesquisa (questionário tipo likert para atitude e 

percepção) foram elaborados com base em modelos de instrumentos já existentes, 

OSBORNE et all (2003), TALIM (2004) e GADNER, (1975). Entretanto possui um 

importante diferencial nossos instrumentos se apoiam em modelos estabelecidos na 

psicometria, PAQUALI (2008) e BORSBOOM (2003). 

Para uma compreensão geral e objetiva das características e procedimentos 

dos instrumentos apresentamos o quadro 4 a seguir.
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Quadro 4: Estratégia Metodológica para Construção, Aplicação e Validação dos Instrumentos de coleta 

Tipo Traço Autoria Etapas Descrição Validação Sujeitos 

Q 
U 
E 
S 
T 
I 
O 
N 
Á 
R 
I 
O 
 
 

L 
I 
K 
E 
R 
T 

A 
T 
I 
T 
U 
D 
E 

a) Tamila Marques 

b) Amanda Amantes 

Primeira: 

Elaboração e aplicação  

dos questionários A1 e A2. 

Questionários A1 e A2: 

Cada instrumento com 

5 indicadores e 21 Itens 

Por 

Amostra 

168 Alunos: 

Rede Pública Estadual e Privada 

a) Moisés Cruz 

b) Tamila Marques 

c) Amanda Amantes 

d) Elder Sales 

Segunda: 

Reelaboração e aplicação 

do questionário A2. 

Questionário A3 

(produto de A2): 

5 indicadores e 25 Itens 

Por 

Amostra 

133 Alunos: 

Rede Pública Federal 

a) Moisés Cruz 

b) Tamila Marques 

c) Amanda Amantes 

d) Elder Sales 

Terceira: 

Aplicação do questionário 

A3 à amostra da pesquisa 

Questionário A3 

(produto de A2): 

5 indicadores e 25 Itens 

Por 

Amostra 

114 Alunos: 

Rede Pública Federal  

(Alunos do PCI) 

P 
E 
R 
C 
E 
P 
Ç 
Ã 
O 

a) Moisés Cruz 

b) Elder Sales 

Primeira: 

Elaboração e Aplicação do 

questionário P 

Questionário P: 

5 indicadores e 25 Itens 
Por Pares 

10 Juízes: 

Mestrandos e Doutorandos da 

UFBA/PPGEFHC e Professores do 

IFBA, UEFS e UFBA 

a) Moisés Cruz 

b) Elder Sales 

Segunda: 

Aplicação do questionário P 

à amostra da pesquisa 

Questionário P: 

5 indicadores e 25 Itens 

Por 

Amostra 

114 Alunos: 

Rede Pública Federal  

(Alunos do PCI) 
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4.4.1 Construção e Aplicação do Instrumento de Atitude 

 

Aqui, vamos esclarecer, com maior riqueza de detalhes, as informações gerais, 

apresentadas no quadro 4, no que tange o instrumento “atitude para ciência”. O 

processo de construção e aplicação deste questionário foi extenso, organizado e 

criterioso, compreendendo assim as seguintes etapas: 

 

Etapa preparatória: Divulgação da Pesquisa e Participação dos sujeitos; 

Aqui, de forma objetiva, esclarecemos aos participantes a relevância e os 

principais objetivos da pesquisa, além de valorizar e solicitar (voluntariamente) a 

participação de cada um frente ao procedimento de responder os itens do 

questionário. Contudo, a participação dos sujeitos estava condicionada à própria 

assinatura (caso fossem maiores de idade) ou por seus responsáveis diretos (caso 

fosse menor de idade) do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice 1) ou ainda do Termo de Consentimento expedido pela Secretaria do IF 

Baiano Campus Catu (Anexo 1) estes documentos têm como finalidade não apenas 

descrever a pesquisa e situar o estudante na mesma, como garantir total sigilo 

quanto ao nome ou qualquer tipo de informação que possa identificar o participante. 

Destacamos que o procedimento descrito acima foi realizado para ambos os 

instrumentos (atitude e percepção) sempre que uma nova amostra era requisitada 

para responder os itens do questionário. 

 

Primeira etapa: Primeira Aplicação e Validação do Instrumento 

Inicialmente foram elaborados dois instrumentos (questionários A1 e A2), 

referentes ao atributo latente “atitude para ciência” de autoria da Doutoranda Tamila 

Marques e da Dra. Amanda Amantes, definidos como estudo piloto e construídos 

com base em modelos psicométricos, (PASQUALI, 2009), estabelecidos para 

acessar traços latentes. Os instrumentos foram então aplicados para uma amostra 

de 168 estudantes pertencentes às três séries do ensino médio da Rede Pública 

Estadual e Privada de Ensino. Esses questionários cujo modelo é do tipo escala 

Likert possuem, cada um, 21 questões/itens relacionadas a 5 indicadores/atributos 

específicos, são eles: “Identidade”; “Informações científicas e vida pessoal”; “Visão 

sobre a Ciência”; “Comportamento Frete a Ciência” e “Interesse Sobre Assuntos 

Científicos”. 
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Segunda Etapa: Segunda Aplicação e Validação do Instrumento 

A partir da análise de resultados dos questionários A1 e A2, percebemos que 

os itens e atributos do questionário A2 obtiveram melhores escores (sendo assim 

melhor validado) em relação ao questionário A1. Por consequência o questionário 

A1 passou a ser reavaliado e reestruturado sofrendo modificações tanto nos 

preditores/atributos específicos quanto nas questões/itens, dando origem a um novo 

instrumento (questionário A3) de autoria do Mestrando Moisés Cruz, do Dr. Elder 

Sales, da Doutoranda Tamila Marques e da Dra. Amanda Amantes.  

Dessa forma, o questionário A3 (produto do questionário A2) surgiu mediante a 

reelaboração das nomenclaturas para os indicadores e seus respectivos itens, 

ficando assim estabelecidos: antes “Comportamento Frente à Ciência”, depois 

“Ciência e Cotidiano” (CCO); antes “Interesse Sobre Assuntos Científicos”, depois 

“Ciência e Interesse” (CIN); antes “Visão Sobre a Ciência”, depois “Ciência e 

Credibilidade” (CCR); antes “Comportamento Frente a Ciência”, depois “Ciência, 

Política e Sociedade” (CPS); antes “Interesse Sobre Assuntos Científicos”, depois 

“Ciência e Ética” (CET). 

Do mesmo modo que os questionários A1 e A2, o questionário A3 também foi 

idealizado a partir de modelos psicométricos existentes para acessar atributos 

latentes PASQUALI (2009) e BORSBOOM (2003), e seu formato também é do tipo 

escala Likert, sendo constituído de 5 indicadores/atributos específicos e 25 

itens/questões (ver Apêndice 2).  

O novo instrumento foi aplicado a uma amostra de 133 estudantes 

pertencentes às três séries do ensino médio e ensino técnico da rede pública federal 

de ensino (IF Baiano Campus Santa Inês e IFBA Campus Feira de Santana). O 

motivo pela qual o questionário foi aplicado em instituições federais de ensino reside 

na semelhança do regimento pedagógico interno entre os Campi, resultando numa 

maior cooperação entre Diretores, Professores e Técnicos Administrativos das 

respectivas Unidades, tornando assim o processo menos burocrático e mais ágil.  

Sendo o objetivo nesta etapa simplesmente identificar a clareza e objetividade 

dos itens qualquer aluno, de qualquer instituição (pública ou mesmo particular) 

poderia responder às questões/itens do questionário, sendo a amostra selecionada 

aceita sem restrição. 

É importante também salientar que nesta etapa o questionário não foi aplicado 

no próprio IF Baiano Campus Catu por um motivo que julgamos potencialmente 

relevante, que representa a possibilidade de enviesar o resultado final da pesquisa, 
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isto é, procuramos evitar a divulgação do questionário dento do próprio Campus 

Catu. Assim, optamos por excluir todos os alunos, tanto os que não fazem parte do 

PCI quanto, e principalmente, aqueles que são integrantes do Programa, 

preservando assim a participação destes últimos apenas para a fase definitiva da 

aplicação dos questionários da nossa pesquisa. 

 

Terceira Etapa: Coleta de dados da Amostra da Pesquisa 

No último momento da validação do questionário A3 de “atitude para ciência”, 

temos que o questionário de autoria do Mestrando Moisés Cruz, do Dr. Elder Sales, 

da Doutoranda Tamila Marques e da Dra. Amanda Amantes foi definitivamente 

aplicado no IF Baiano Campus Catu para um total de 114 alunos, pertencentes às 

três séries do ensino médio e ensino técnico. Todos, porém, integrantes do PCI o 

que se constitui na aplicação do questionário aos sujeitos, de fato, da pesquisa. 

Vale ressaltar que o número total de componentes do Programa Ciência 

Itinerante, está representado por 124 alunos. Logo a amostra que participou da 

pesquisa, isto é, os 114 alunos do PCI se constitui num percentual de 92% da 

população desejada, o que nos permite considerar que obtivemos um número 

satisfatório de sujeitos participantes da pesquisa. 

Quanto aos resultados da validação dos questionários A1, A2 e A3 do atributo 

geral “atitude para ciência”, discutiremos no capítulo de análise, a seguir. A estrutura 

do questionário A3 pode ser visualizado no Apêndice 3. 

 

4.4.2 Construção e Aplicação do Instrumento de Percepção 

 

Nesta seção, como na anterior (4.4.1), vamos detalhar as informações gerais 

apresentadas no quadro 04 quanto ao instrumento de “percepção do PCI”. O 

processo de construção e aplicação deste questionário também foi extenso, 

sistemático e criterioso e compreendeu as seguintes etapas: 

 

Etapa preparatória: Divulgação da Pesquisa e Participação dos sujeitos; 

Conforme já descrito na validação do instrumento atitude para ciência, o 

procedimento realizado nesta etapa tem a mesma finalidade, isto é, explicar os 

objetivos da pesquisa além de solicitar a autorização dos participantes. 
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Primeira etapa: Escolha dos Pares/Juízes 

O principal critério para seleção dos Juízes que responderiam o questionário 

sobre percepção do PCI (questionário P) foi que todos estivessem envolvidos com 

pesquisa e atuando na área de ensino de ciências. Quanto ao critério experiência 

este não se constituiu numa barreira, pois mesmo os pesquisadores em formação 

apresentavam totais condições para realizar a avaliação das perguntas, devido à 

baixa complexidade dos itens a qual foram submetidos. Sendo assim, participaram 

da pesquisa 10 juízes, cuja descrição apresentamos no quadro 5 a seguir. 

Quadro 520: Juízes que participaram da validação do instrumento de Percepção 

Juiz Pesquisador Tempo de Pesquisa Titulação Instituição 

1 Sim Menos de dois anos Mestranda UFBA/PPGEFHC 

2 Sim Mais de cinco anos Doutor UFBA/UEFS 

3 Sim Menos de dois anos Mestranda UFBA/PPGEFHC 

4 Sim Mais de cinco anos Doutor UFBA/IFBA 

5 Sim Mais de cinco anos Doutor UFBA/IFBA 

6 Sim Mais de cinco anos Doutor UFBA/UEFS 

7 Sim Mais de cinco anos Doutoranda UFBA/PPGEFHC 

8 Sim Menos de dois anos Mestrando UFBA/PPGEFHC 

9 Sim Menos de dois anos Mestranda UFBA/PPGEFHC 

10 Sim Menos de dois anos Mestranda UFBA/PPGEFHC 

 

Segunda etapa: Primeira Aplicação e Validação do Instrumento 

O instrumento sobre percepção do PCI (questionário P), de autoria do 

Mestrando Moisés Cruz, do Dr. Elder Sales e da Dra. Amanda Amantes, da mesma 

forma que os instrumentos sobre atitude, foi elaborado a partir de modelos 

psicométricos existentes (PASQUALI, 2009 e BORSBOOM, 2003), e seu formato 

também é do tipo escala Likert, compostos de 5 indicadores/atributos específicos e 

25 itens/questões (ver Apêndice 4). Sendo os atributos assim estabelecidos: 

“Concepção” (CON); “Gestão” (GES); “Integração”; (INT); “Participação” (PAR); 

“Resultados” (RES). 

Nesta etapa, o questionário P era composto por duas questões distintas que 

por sua vez levavam o juiz a cumprir dois objetivos também distintos. Assim, após ler 

uma dada afirmativa/item do questionário o juiz deveria: 

                                            
20  A numeração na qual os juízes estão organizados, no quadro 6, obedece simplesmente a 

ordem alfabética dos nomes, nenhum outro critério foi estabelecido na ordenação. 
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I. Indicar a que categoria pertence o item proposto (objetivo para a 

primeira questão); 

II. Expor seu grau de concordância para o mesmo item (objetivo para a 

segunda questão). 

Para maiores esclarecimentos sobre esta etapa detalhamos os procedimentos 

das questões 1 e 2 a seguir. A estrutura completa do questionário P pode ser 

visualizada no Apêndice 5. 

 

a) Questão I 

Aqui, após a leitura de uma afirmativa/item do questionário P, os juízes 

deveriam indicar para qual dos 5 indicadores/atributos específicos: Concepção 

(CON), Gestão (GES), Integração (INT), Participação (PAR) ou Resultados (RES) a 

afirmativa/item pertence. 

 

b) Questão II 

Após indicar a que indicador/atributo a afirmativa/item pertence, os juízes 

precisam agora expressar o seu grau de concordância com a descrição sobre o 

objetivo da categoria. Para isso, foi estabelecida uma escala do tipo Likert cujas 

categorias que representam um endossamento positivo, negativo ou neutro. Para o 

atributo geral percepção significa: Concordo (C) e Concordo Totalmente (CT), para 

um endossamento positivo, Discordo (D) e Discordo Totalmente (DT), para um 

endossamento negativo, e Indiferente (I), para um endossamento neutro. 

 

Terceira etapa: Coleta de dados da Amostra da Pesquisa 

Nesta etapa de validação do instrumento “percepção do PCI”, temos que o 

questionário P de autoria do Mestrando Moisés Cruz, do Dr. Elder Sales e da Dra. 

Amanda Amantes foi definitivamente aplicado no IF Baiano Campus Catu e 

seguindo os mesmos procedimentos e critérios realizados na aplicação do 

questionário de atitude para ciência. 114 alunos, pertencentes às três séries do 

ensino médio e técnico, todos integrantes do Programa Ciência Itinerante 

responderam o questionário sobre Percepção do PCI representando os mesmos 

92% do total dos sujeitos da pesquisa que participaram do questionário de atitude. 

Quanto aos resultados da validação do questionário P do atributo geral 

“percepção do PCI”, discutiremos no capítulo de análise, a seguir. 
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4.5 Procedimentos de Validação 

 

“Os testes são instrumentos que tem o propósito de ser úteis numa pesquisa, 

dai dizer que eles são válidos é um exagero. Teste não tem a intenção de medir 

nada nem de gerar valores. Somos nós, os investigadores, que desejamos medir 

atributos; Somos nós que interpretamos os resultados; e devemos ser nós que pré-

enviamos o argumento de validade”. (BORSBOOM, 2003, p.140).   

A etapa de testes dos instrumentos durante o desenvolvimento de uma 

pesquisa é de grande importância para sua construção, pois, tal procedimento pode 

contribuir para definir teorias, perceber variações do objeto de análise ou mesmo 

identificar e testar hipóteses. Entretanto, a contribuição desses instrumentos pode 

ser bastante limitada caso estes não sejam devidamente testados e validados. 

KELLEY (1927) já apresenta uma definição básica, porém muito objetiva e 

pertinente até os dias de hoje no que tange à compreensão do termo validade. Para 

o autor, um teste só é válido se mede aquilo que está proposto a medir. Esta 

definição que ainda ecoa nas pesquisas atuais, encontra reforço, por exemplo, na 

fala de PASQUALI (2009) que afirma: “um teste é válido se de fato mede o que 

supostamente deve medir”. (PASQUALI, 2009, p.994). O autor complementa: 

“Embora esta definição pareça uma tautologia, na verdade ela não é... O 
que se quer dizer com esta definição é que, ao se medirem os 
comportamentos (itens), que são a representação física do traço latente, 
está se medindo o próprio traço latente”. (PASQUALI, 2009, p. 994). 

Assim, um problema grave para alguns pesquisadores seria tentar medir algo 

num objeto sem um dispositivo apropriado para fazer tal medida. Quanto a essa 

dificuldade, BORSBOOM (2003) comenta: 

Assim, um teste é válido para a medição de um atributo, se e somente se: a) 
existe o atributo, e b) as variações no atributo causalmente produzir 
variações nos resultados do processo de medição. (BORSBOOM, 2003, 
p.128). 

Caso a pesquisa envolva tratamento estatístico, uma maneira de investigar se 

os itens do instrumento estão alinhados com a categoria e consequentemente com o 

atributo que se pretende acessar, seria medir a consistência interna desse 

instrumento. Tal medida consiste na correlação entre itens de um mesmo teste.  

TROCHIM (2003), bem como FREITAS e RODRIGUES (2005) afirmam que a 

consistência interna está relacionada não apenas com o grau em que os itens do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
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questionário estão correlacionados entre si, mas também com o resultado geral da 

pesquisa, o que representa uma mensuração da confiabilidade do mesmo. 

A consistência interna verifica então, se os diferentes itens que possuem o 

objetivo de medir o mesmo constructo geral produzem também resultados 

semelhantes. Por exemplo, se para um questionário do tipo Likert, um sujeito 

concordar com as afirmações "Eu gosto de aulas práticas de ciências” e "Eu gostava 

de aulas práticas de ciências”, e discordar da afirmação "Eu detesto aulas 

completamente teóricas”, isso indica uma boa consistência interna do teste.  

Caso o instrumento seja composto por vários itens/questões, é possível medir 

a homogeneidade do instrumento, verificando o grau de concordância entre os itens. 

Assim, “a consistência interna avalia a consistência com que um determinado 

conjunto de itens de medida estima um determinado constructo ou dimensão 

latente”. (MAROCO e MARQUES, 2006, p.70). 

Dessa forma, nesta seção, em sintonia com as concepções de KELLEY (1927), 

PASQUALI (2009) e BORSBOOM (2003), vamos explicar os procedimentos 

realizados na validação dos instrumentos de “atitude para ciência” e “percepção do 

PCI”. Conforme já esclarecido na seção anterior, os instrumentos foram submetidos 

a validações distintas (por amostra para o atributo atitude e por pares para o atributo 

percepção). Entretanto, para os testes (Índice percentual de concordância, Alfa de 

Cronbach, Kappa de Cohen e Análise Fatorial: Exploratória e Confirmatória) 

mediante os Softwares (Microsoft Excel, SPSS e MPLUS), estes foram utilizados 

conforme a necessidade do traço latente e da amostra considerada.  

Os métodos adotados, suas definições, características e particularidades 

durante o processo de validação de cada instrumento serão discutidos a seguir: 

 

4.5.1 Índice Percentual de Concordância (IPC)  

 

O IPC, cujo objetivo é verificar o escore bruto de frequência das respostas dos 

sujeitos, foi utilizado para ambos os instrumentos (atitude e percepção). Sendo que 

para o questionário de atitude este método foi empregado tanto na primeira etapa da 

pesquisa (questionários A1 e A2, para uma amostra de 168 estudantes, da rede 

pública e privada de ensino), quanto na segunda etapa (questionário A3, para uma 

amostra de 133 estudantes, da rede federal de ensino). 
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Os dados gerados por cada amostra, em suas respectivas etapas, sofreram 

análise exploratória e foram executados através do aplicativo Excel do pacote 

Microsoft Office 2010.  

 

4.5.2 Coeficiente alfa de Cronbach (α)  

 

Dentre alguns procedimentos estatísticos empregados para mensuração da 

consistência interna, para um dado instrumento de pesquisa, o mais utilizado é o 

coeficiente α(alfa) de Cronbach (1951).  

Esta ferramenta mede a correlação entre os itens/perguntas de um mesmo 

questionário através da análise das respostas dadas pelos sujeitos, apresentando 

assim, uma correlação média entre os itens/perguntas.  

FREITAS e ROGRIGUES (2005), consideram satisfatório um instrumento de 

pesquisa que obtenha α ≥ 0,70. Os autores, assim, determinam a seguinte tabela: 

 

Tabela 3: Classificação da confiabilidade para o coeficiente α de Cronbach 

Índice α de Cronbach Grau de Confiabilidade do Questionário 

α ≤ 0,30 Muito Baixo 

0,30 < α ≤ 0,60 Baixo 

0,60 < α ≤ 0,75 Moderado 

0,75 < α ≤ 0,90 Alto 

α > 0,90 Muito Alto 

Fonte: Adaptado de FREITAS e ROGRIGURES, 2005, p. 4 

 

Os índices do coeficiente α de Cronbach são determinados pela expressão: 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, para esta pesquisa, o Coeficiente Alfa de Cronbach (1951) foi 

utilizado apenas para o instrumento de atitude, em sua segunda etapa (questionário 

A3), para uma amostra de 133 estudantes da rede federal de ensino. A análise 

sobre os dados foi do tipo exploratória, através do software SPSS (2.0), onde foi 

calculado o Coeficiente Alfa (α). 

α = Coeficiente de Confiabilidade 

K = Número de itens do Instrumento 

Si = Variância de cada item do instrumento 

ST = Variância total (soma) dos itens do instrumento 

 



95 

 

4.5.3 Coeficiente Kappa de Cohen (K) 

 

Um instrumento estatístico muito utilizado para avaliar o grau de concordância 

entre juízes em categorias de itens/variáveis qualitativas (que não possuem valores 

quantitativos, mas, são definidas por várias categorias) é o Coeficiente Kappa de 

Cohen (1960).  

Um exemplo de sua aplicação seria quando dois médicos avaliam o mesmo 

paciente com o objetivo de dar um diagnóstico sobre determinada enfermidade. Ou 

ainda o mesmo médico ter dois laudos de exames distintos para detectar a mesma 

enfermidade. Neste caso, qual seria o grau de concordância entre as situações? 

Assim, o Coeficiente Kappa busca descrever a intensidade da concordância entre 

dois ou mais juízes, ou entre dois métodos de classificação.  

FONSECA et al. (2007) alerta que não há para o Coeficiente Kappa um 

consenso para determinar o índice de concordância entre os juízes. Em geral, a 

relação apresenta as seguintes classificações: 

 

Tabela 4: Classificação da concordância entre Juízes para o Coeficiente Kappa 

Índice Kappa Grau de Concordância dos Juízes 

k ≤ 0 Sem acordo 

0 < k ≤ 1,9 Acordo Baixo 

2,0 < k ≤ 3,9 Acordo Justo 

4,0 < k ≤ 5,9 Acordo Moderado 

6,0 < k ≤ 7,9 Acordo Substancial 

8,0 < k ≤ 10,0 Acordo Perfeito 

Fonte: Adaptado de Landis e Koch 1977, p.165 APUD RODRIGURES et al.,2007 

 

Os índices do coeficiente Kappa são determinados pela expressão: 

 

 

 

 

Dessa forma, para esta pesquisa, o Coeficiente Kappa de Cohen (1960) foi 

utilizado apenas para o instrumento de percepção, na primeira etapa da pesquisa 

(questionário P), para uma amostra de 10 juízes, a saber: Mestrandos e 

Doutorandos da UFBA/PPGEFHC e Professores do IFBA, UEFS e UFBA. A análise 

sobre os dados foi do tipo exploratória, através do software SPSS (2.0). 

K = Coeficiente de concordância 

PO = Proporção de concordância observada 

PE = Proporção de concordância devido ao acaso 
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4.5.4 Análise Fatorial 

 

A metodologia de pesquisa denominada “análise fatorial” tem sido amplamente 

utilizada nas mais variadas áreas de pesquisas. Não se trata de uma única técnica 

estatística, mas há uma variedade de técnicas cujo principal objetivo é facilitar a 

interpretação dos dados observados. Para isso, busca descrever a covariância21 

entre um conjunto de variáveis, em função de um número menor de variáveis 

latentes (fatores) possíveis. Desse modo, se duas ou mais variáveis, ainda que 

pertencentes a grupos distintos forem agrupadas, significa dizer que há uma 

correlação entre elas. Cada grupo de variáveis correlacionadas representa um fator, 

sendo este o responsável pelas correlações observadas. 

A análise fatorial pode ainda ser do tipo exploratória (AFE) ou confirmatória 

(AFC). Para MAIA (2010), a AFE representa um recurso estatístico multivariado cujo 

objetivo é “analisar a estrutura das correlações entre um grande número de variáveis 

(por exemplo, escores de testes, itens de testes, respostas de questionários), 

definindo um conjunto de dimensões latentes comuns, chamados fatores. E então 

determinar o grau em que cada variável é explicada por cada dimensão.” (MAIA, 

2010, p.28). Para FIGUEIREDO e SILVA (2010), a AFC tem como objetivo testar as 

hipóteses da pesquisa. Assim, “o pesquisador guiado por alguma teoria testa em 

que medida determinadas variáveis são representativas de um conceito/dimensão.” 

(FIGUEIREDO e SILVA, 2010, p.165). 

Dessa forma, a Análise Exploratória foi utilizada tanto para o instrumento de 

atitude quanto de percepção, sendo empregada após a última etapa de validação, 

ou seja, questionário A3 do atributo atitude e questionário P do atributo percepção.  

Os dados gerados por cada amostra, em suas respectivas etapas de validação, 

sejam na análise exploratória (AFE) ou confirmatória (AFC) foram executadas 

através do aplicativo MPLUS (5.0), onde foram calculados testes de estatísticas de 

análise como, por exemplo: Estimador, Alfa de Cronbach, Qui-Quadrado, Grau de 

Liberdade, valor de probabilidade (valor P), Fator Escala de Correlação, CFI (Índice 

de Fator de Correlação) e TLI (Índice de Tucker Lewis). 

                                            
21 

  Medida do grau de interdependência numérica entre duas variáveis aleatórias, entretanto 

uma covariância nula NÂO implica que as variáveis aleatórias são independentes. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Variável_aleatória
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4.5.5 Softwares e Testes 

 

Conforme já mencionado nesta seção, alguns softwares e seus respectivos 

testes foram utilizados nesta pesquisa com o objetivo de encontrar, a partir dos 

dados coletados, elementos que corroborem tanto com a qualidade (validade e 

confiabilidade) dos instrumentos quanto com a relação entre os atributos e o modelo 

psicométrico adotado. A saber:  

 EXEL (Office 2013): para o cálculo do Índice Percentual de 

Concordância (IPC); 

 SPSS (2.0): para o cálculo da consistência interna do instrumento 

(coeficiente alfa de cronbach); 

 MPLUS (5.0): para o cálculo de outros índices de análise fatorial 

exploratória e confirmatória; 

  WINSTEPS (3.7); para perceber relação entre os traços latentes 

(atitude e percepção) e os dados observáveis. (modelagem Rasch).  

Com o objetivo de esclarecer e sintetizar a ligação entre o instrumento utilizado 

(questionário tipo likert), a amostra submetida, os softwares utilizados e os testes 

realizados, em diferentes etapas de desenvolvimento da pesquisa, para finalmente 

acessar as atitudes para a ciências e a percepção dos alunos integrantes do PCI, 

apresentamos o quadro 6 a seguir. 

É importante aqui pontuar que antes da realização da primeira etapa do 

questionário de atitude e de percepção, foi realizado, junto aos participantes, um 

trabalho de divulgação e esclarecimento sobre o objetivo da pesquisa. Sendo esta 

etapa chamada de preparatória conforme descrita na seção 5.2.1 no próximo 

capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

Tipo Traço Etapa Amostra Tipo de Análise Software Utilizado  Teste Realizado 

Q 
U 
E 
S 
T 
I 
O 
N 
Á 
R 
I 
O 
 
 

L 
I 
K 
E 
R 
T 

A 
T 
I 
T 
U 
D 
E 

Primeira 
168 Alunos: 

Rede Pública Federal e Privada 
Exploratória por Score Microsoft Excel (2010)  IPC 

Segunda 
133 Alunos: 

Rede Pública Federal 
Exploratória por Score 

Microsoft Excel (2010)  IPC 

SPSS (2.0)  Alfa de Cronbach 

Terceira 
114 Alunos: 

Rede Pública Federal 
(Alunos do PCI) 

Fatorial Exploratória 
e 

Fatorial Confirmatória 
MPLUS (5.0) 

 Estimador WLSM 
 Graus de Liberdade 
 Chi-Quadrado 
 RMSEA 
 Valor P 
 Correlação de Pearson 
 CFI 
 TLI 

Modelagem Rasch WINSTEPS 3.7 

 Alfa de Cronbach 
 Desvio Padrão 
 Infit 
 Outfit 

P 
E 
R 
C 
E 
P 
Ç 
Ã 
O 

Primeira 

10 Juízes: 
Mestrandos e Doutorandos da 

UFBA/PPGEFHC e Professores 
do IFBA, UEFS e UFBA 

Exploratória por Score 

Microsoft Excel (2010)  IPC 

SPSS (2.0)  Kappa de Cohen 

Segunda 
114 Alunos: 

Rede Pública Federal 
(Alunos do PCI) 

Fatorial Exploratória 
e 

Fatorial Confirmatória 
MPLUS (5.0) 

 Estimador WLSM 
 Graus de Liberdade 
 Chi-Quadrado 
 RMSEA 
 Valor P 
 Correlação de Pearson 
 CFI 
 TLI 

Modelagem Rasch WINSTEPS 3.7 

 Alfa de Cronbach 
 Desvio Padrão 
 Infit 
 Outfit 

Quadro 6: Síntese das etapas de validação dos instrumentos de atitude e percepção 
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4.6 Procedimentos de Análise 

 
“O importante, não resta dúvida, é não pararmos satisfeitos ao nível das 

intuições, mas submetê-las à análise metodicamente rigorosa de nossa curiosidade 

epistemológica”. (FREIRE, 2002, p. 26). 

 

De posse dos testes, já validados, (etapa 3 e última do processo de aplicação 

dos instrumentos de atitude e percepção) trabalhamos agora com os dados, em 

termos de uma escala intervalar. Estes dados foram retirados da amostra definitiva 

da pesquisa, ou seja, resultados dos questionários aplicados aos 114 alunos do 

Programa Ciência Itinerante.  

Para obter tal escala utilizamos inicialmente a Modelagem Rasch, extraindo 

assim uma medida para atitude e outra para percepção e, para fazer comparações 

de amostragem entre essas medidas, utilizamos testes estatísticos clássicos como, 

por exemplo, o teste ANOVA e o teste de Correlação, para perceber as alterações 

em determinados grupos, tipo: gênero, tempo, curso ou stand. 

 

4.6.1 Modelagem Rasch  

 

Em nossa pesquisa a modelagem Rasch desempenha as seguintes funções: 

 Avaliar os ajustes do modelo hipotético, modelo de varáveis latentes adotado 

nesta pesquisa, ver figura 4. 

 Transformar um dado de uma escala ordinal (tipo likert, por exemplo) num 

dado de escala intervalar, numa escala de logit, fornecendo assim a medida 

do indicador/atributo latente que está sendo pesquisada (atitude e percepção, 

por exemplo) e consequentemente a possibilidade de realizar comparações 

amostrais. Com isso, temos não apenas acesso às medidas dos sujeitos para 

cada um dos indicadores/atributos como também acesso ao nível de 

dificuldade de cada questão/item. 

 Verificar quais itens os sujeitos endossaram menos e quais itens endossaram 

mais, além de mostrar a tendência geral de esses sujeitos terem uma atitude 

e uma percepção mais positiva ou mais negativa em relação ao Programa 

Ciência Itinerante.  
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4.6.2 Testes Estatísticos Clássicos 

 

A estatística é a área do conhecimento, dentro da matemática, que estuda 

especificamente as etapas de coleta, organização, análise, interpretação e 

apresentação dos dados de uma pesquisa.  

De posse dos dados da modelagem Rasch (numa escala intervalar de 

medidas), foram realizados testes estatísticos clássicos para comparar as amostras. 

Para isso, utilizamos o teste ANOVA e o teste de CORRELAÇÃO. 

 

a) ANOVA 

 

O teste ANOVA (Análise de Variância) é um teste paramétrico, possui 

estimativas de parâmetros, utilizado quando o pesquisador deseja verificar se 

existem diferenças entre as médias de uma determinada variável (variável resposta) 

em relação a um tratamento com dois ou mais níveis categóricos (variável latente). A 

análise visa, fundamentalmente, verificar se existem diferenças significativas entre 

as médias da variável em análise e se os fatores exercem influência em alguma 

variável dependente. 

 

b) CORRELAÇÃO DE PEARSON 

 

Em estatística descritiva, o coeficiente de correlação de Pearson, ou r de 

Pearson, mede o grau e a direção da correlação (se positiva ou negativa) entre duas 

variáveis de escala métrica intervalar. Embora a correlação entre os traços latentes 

não necessariamente implique em causalidade entre si, de modo geral existem 

vários coeficientes medindo o grau de correlação, adaptados à natureza dos dados. 

Isto é, o coeficiente de correlação r de Pearson mede o grau da correlação linear 

entre duas variáveis quantitativas que reflete a intensidade de uma relação linear 

entre dois conjuntos de dados.  

 

 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Significância_estatística
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estatística_descritiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Correlação
http://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_(estatística)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Causalidade
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CAPÍTULO 5: ANÁLISE E RESULTADOS 

5.1 Análise e Resultados da Validação 

 

Para esta seção apresentamos os resultados dos instrumentos de coleta 

(questionários likert) referente ao atributo geral “Atitude para Ciência” validados a 

partir de uma amostra de 168 alunos pertencentes a Rede Pública Estadual e 

Privada de Ensino.  

A análise dos dados oriundos desta validação foi do tipo exploratória por score, 

cujo teste realizado foi o IPC (Índice Percentual de Concordância) executado através 

do software EXCEL.  

 

5.1.1 Índice Percentual de Concordância (IPC) para questionários A1 e A2. 

 

Os gráficos 1 e 2, referentes aos questionários A1 e A2 respectivamente (de 

“Atitude para Ciência”), explicitam os seguintes resultados quanto as categorias da 

escala Likert: CF (“Concordo Fortemente”), C (“Concordo”), NS (“Não Sei”), D 

(“Discordo”) e DF (“Discordo Fortemente”), em relação aos cinco atributos 

específicos pertencentes ao atributo geral “Atitude para Ciência” mapeados para 

ambos os instrumentos.  

A classificação dos indicadores foi definida como: I (“Identidade”), II (“Informações 

Científicas e Vida Pessoal”), III (“Visão Sobre a Ciência”), IV (“Comportamento 

Frente à Ciência”) e V (“Interesse Sobre Assuntos Científicos”). 

 

 

Gráfico 1: Média da relação entre Itens e Percentual de Concordância das categorias (I-IDT, 

II-ICVP, III-VSC, IV-CFC e V-IAC) do questionário A1 para o Atributo Atitude para Ciência 
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Gráfico 2: Média da relação entre Itens e Percentual de Concordância das categorias (I-IDT, 

II-ICVP, III-VSC, IV-CFC e V-IAC) do questionário A2 para o Atributo Atitude para Ciência 

 

Para o questionário A1, podemos perceber que os indicadores III e IV (“Visão 

sobre a Ciência”, e, “Comportamento Frente à Ciência”) respectivamente, foram os 

mais endossados, isto é, tiveram o maior índice de concordância, enquanto os 

indicadores II e V (“Informações Científicas e Vida Pessoal”, e, “Interesse Sobre 

Assuntos Científicos”), respectivamente foram os menos endossados. Para o 

indicador I (“Identidade”) tivemos maior IPC na categoria NS (“Não sei”), além de 

uma distribuição elevada também nas demais categorias, o que demonstra certa 

dispersão nas respostas.  

Em uma amostra homogênea, como os integrantes do PCI, essa dispersão nas 

respostas não é ideal, visto que buscamos uma maior convergência entre as 

respostas de cada indicador. Tal dispersão pode representar dois caminhos: 

primeiro, há uma falta de clareza dos itens do indicador; segundo, os sujeitos 

encontram-se em baixo grau de concordância quanto ao tema em questão. Para 

ambas as situações é recomendado que se faça uma nova avaliação dos itens do 

referido indicador. 

Quanto ao questionário A2, podemos notar que novamente para o indicador I 

(“Identidade”) tivemos maior IPC na categoria NS (“Não sei”), porém de forma mais 

acentuada (com uma menor dispersão), sinalizando que tal indicador realmente não 

endossa bem o atributo geral atitude, sendo um indício de que tal indicador é um 

traço latente de difícil acesso, visto que o conjunto de questões/itens não conseguiu 

dimensioná-lo. Neste caso, uma análise mais cuidadosa quanto à clareza e 

objetividade do indicador I (“Identidade”) deve ser efetuada.  
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Entretanto os indicadores II (“Informações Científicas e Vida pessoal”), III 

(“Visão Sobre a Ciência”), IV (“Comportamento Frente à Ciência”) e V (“Interesse 

Sobre Assuntos Científicos”) apresentaram maior endossamento na categoria C 

(“Concordo”), sendo o indicador II, aquele com maior percentual de endossamento. 

Ainda avaliando aspectos dos gráficos 1 (questionários A1) e 2 (questionário 

A2), podemos descrever: 

 Temos um mesmo padrão de frequências para o indicador I (“Identidade”), 

sendo a categoria NS (“Não sei”) a de maior destaque. Assim, podemos 

concluir que os itens do indicador I (“Identidade”) não estão acessando 

devidamente o referido traço latente (constituindo-se então como um 

indicador de difícil acesso). Neste caso, temos um indício de que precisamos 

verificar os respectivos itens podendo reescrevê-los (procedimento mais 

coerente) ou mesmo eliminá-los (realizado como última opção).  

 Os indicadores III e IV (“Visão Sobre a Ciência” e “Comportamento Frente à 

Ciência”), respectivamente, também possuem um comportamento similar visto 

que a categoria C (“Concordo”) possui a maior frequência, o que mostra uma 

tendência dos sujeitos a concordar/endossar positivamente o indicador. 

 Os indicadores II e V (“Informações Científicas e Vida Pessoal”, e, “Interesse 

sobre Assuntos Científicos”) mostram um padrão de resposta distinto, pois 

enquanto os itens do primeiro questionário apontam uma forte tendência dos 

sujeitos a endossar negativamente os referidos indicadores, os itens do 

segundo questionário mostram um comportamento contrário, ou seja, os 

sujeitos tendem a endossar positivamente ambos os indicadores, e 

consequentemente, o atributo geral atitude. 

Por esse motivo, o questionário A2, cuja análise exploratória apresentou 

melhores índices foi selecionado, e alterado/adaptado para dar origem ao 

questionário definitivo A3, cujo gráfico será discutido a seguir. 

Entre os resultados da análise exploratória dos questionários A1 e A2 

destacamos o indicador I (“Identidade”) onde concluímos, desta vez baseada na 

literatura discutida no Capítulo 2, que a respeito do interesse por temas ligados à 

ciência, os autores, entre eles OSBORNE et al. (2003), TAI et al. (2006), LINDAHL 

(2007), MALTÊS e TAI (2008), AWAN et al. (2011) afirmam existir um acentuado 

desinteresse por temas de caráter científico e tecnológico entre meninos e meninas 

com o avançar da idade, em especial a partir do 9º ano, o que explicaria então o 

padrão de resposta estabelecido no indicador I (“Identidade”), nos gráficos 1 e 2.  
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5.1.2 Índice Percentual de Concordância (IPC) para questionário A3 

 

Nesta seção apresentamos os resultados dos instrumentos de coleta 

(questionários likert) referente ao atributo geral “Atitude para Ciência” validados a 

partir de uma amostra de 133 alunos pertencentes a Rede Pública Federal de 

Ensino.  

A análise dos dados oriundos desta validação foi do tipo exploratória por score, 

cujos testes realizados foram o IPC (Índice Percentual de Concordância) e o 

coeficiente Alfa de Cronbach, executados, respectivamente, através dos softwares 

EXCEL e SPSS. 

Assim, o gráfico 3 a seguir, referente ao questionário A3 (de “Atitude para 

Ciência”) explicita os resultados quanto as seguintes categoria da escala Likert: CT 

(“Concordo Totalmente”), C (“Concordo”), I (“Indiferente”), D (“Discordo”) e DT 

(“Discordo Totalmente”), em relação aos cinco indicadores pertencentes ao atributo 

geral “Atitude para Ciência” mapeados para este terceiro instrumento.  

Lembramos que a classificação dos indicadores para o novo questionário ficou 

assim definida: antes I (“Identidade”), agora CIN (“Ciência e Interesse”); antes II 

(“Informações Científicas e Vida Pessoal”), agora CCO (“Ciência e Cotidiano”); antes 

III (“Visão sobre a Ciência”), agora CCR (“Ciência e Credibilidade”); antes IV 

(“Comportamento Frente à Ciência”), agora CPS (“Ciência Política e Sociedade”); 

antes V (“Interesse Sobre Assuntos Científicos”), agora CET (“Ciência e Ética”). 

 

 

Gráfico 3: Média da relação entre Itens e Percentual de Concordância das categorias (1-

CIN, 2-CCO, 3-CCR,4-CPS e 5-CET) do questionário A3 para o Atributo Atitude para 

Ciência 
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É possível notar um elevado percentual de concordância na categoria C 

(“Concordo”), para os indicadores CIN (“Ciência e Interesse), CCO (“Ciência e 

Cotidiano”), CPS (“Ciência Política e Sociedade”) e CET (“Ciência e Ética), ou seja, 

estes indicadores parecem endossar bem o atributo geral “atitude para ciência”. 

Entretanto, o indicador CCR (“Ciência e Credibilidade) embora destaque a categoria 

C (“Concordo”) apresenta certa dispersão, e conforme já mencionado para uma 

amostra homogênea como a nossa, essa dispersão não é ideal. Neste caso temos 

um sutil equilíbrio (dispersão) entre as demais categorias da escala Likert, que 

apresentam respectivamente I (“Indiferente”), D (“Discordo”), CT (“Concordo 

Totalmente”), e DT (“Discordo Totalmente”) em ordem decrescente de frequência.  

Assim, no que tange aos aspectos do gráfico 3 (questionário A3), podemos 

ainda descrever: 

 O indicador I (“Ciência e Interesse”) que nos questionários A1 e A2 estava 

definido como (“Identidade”) apresenta no questionário A3 um comportamento 

bem diferente do explicitado nos questionários A1 e A2 anteriormente, pois 

para os primeiros questionários tínhamos uma elevada frequência de 

resposta para a classificação likert NS (“Não Sei”) e agora (no questionário 

A3), temos uma frequência significativa para a classificação C (“Concordo”).  

Uma provável explicação para este resultado está no fato de que sujeitos que 

participaram da validação do questionário A3 são alunos da rede federal de ensino 

(alunos do IF Baiano Campus Santa Inês e IFBA Campus Feira de Santana), onde 

discussões sobre ciências e incentivo à pesquisa fazem parte da formação desses 

estudantes, o que justificaria o elevado índice de concordância com o indicador. 

Tal comportamento não foi observado nos sujeitos que responderam os 

questionários A1 e A2 que pertenciam à rede estadual e particular de ensino, onde 

na média, não há uma prática ou atividades metodológicas voltadas para a formação 

científica desses estudantes.  

 Para a dispersão no indicador CCR (“Ciência e Credibilidade”), podemos de 

imediato fazer duas interpretações: A primeira indica que as questões/itens 

podem não estar suficientemente claras para os respondentes, o que 

justificaria os sujeitos não concentrarem suas respostas numa única categoria 

da escala Likert. A segunda indica que este indicador é realmente de difícil 

acesso entre os respondentes, pois o conjunto de itens não conseguiu 

dimensioná-lo. Neste caso, uma análise mais cuidadosa quanto à clareza e 

objetividade do indicador CCR (“Ciência e Credibilidade”) deve ser efetuada. 
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Entretanto, uma terceira interpretação quanto ao indicador CCR (“Ciência e 

Credibilidade”) pode ser realizada. Pois, do resultado explicitado, interpretamos que 

a dispersão entre as categorias likert CT, C, I, D e DT no referido indicador ocorre 

por causa da maturidade desses alunos quanto a informação, discussão e 

conhecimento sobre temas que envolvam ciência e tecnologia. 

Desse modo que o pensamento crítico desenvolvido pelos alunos da rede 

federal de ensino permite que, em alguns momentos, os mesmos possam questionar 

o mito da ciência positivista, isto é, a ciência que não comete erros e cujas 

produções geram sempre resultados benéficos para a população. 

Por esse motivo, diferentemente da rede estadual de ensino, onde tivemos um 

alto índice de concordância para o indicador CCR (pois, de modo geral, muito pouco 

se discute sobre produção científica e formação do pensamento científico), na rede 

federal de ensino a concordância quanto à credibilidade da ciência também existe, 

porém, de forma mais discreta. 

Assim, de modo geral, a média dos cinco indicadores CIN, CCO, CCR, CPS e 

CET, parecem endossar bem o atributo geral “atitude para ciência”, visto que, seja 

de maneira acentuada ou discreta a categoria “Concordo” (C) apresenta o maior IPC 

entre os respondentes. 

 

5.1.3 Questionário A3: Análise do Afla de Cronbach (α) 

 

Um dos meios de validar um instrumento de pesquisa é avaliar sua 

consistência interna, tal procedimento pode ser realizado através do cálculo do 

coeficiente alfa de cronbrach (α), que visa estabelecer uma correlação entre os itens 

de um mesmo questionário com a resposta dos sujeitos, (conforme já definido 

anteriormente na seção 4.5.2, p.103)  

Assim, para determinarmos tal medida em nossa pesquisa, utilizamos as 

repostas tabuladas, do questionário tipo likert A3 (do atributo geral “Atitude para 

Ciência”), dos 133 alunos da Rede Pública Federal de Ensino, estabelecendo assim 

seu valor por meio do software SPSS. 

O questionário A3 apresentou indícios de uma boa consistência interna visto 

que o Coeficiente alfa de Cronbach (α), atingiu 0,72 pontos na escala de índices do 

Coeficiente, sendo assim classificado como “moderado" (tabela 3). Exibindo assim, 

uma boa sintonia em relação ao atributo geral Atitude para Ciência e seu indicadores 

descritos no modelo psicométrico estabelecido nesta pesquisa. 
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Desse modo, com base na classificação estabelecida para o Coeficiente (α) 

avaliamos que o questionário A3 se encontrava em condições satisfatórias para sua 

aplicação aos sujeitos da pesquisa, ou seja, os alunos integrantes do PCI. 

Tabela 5: Coeficiente Alfa de Cronbach, do questionário de Atitude para Ciência 

 
 
 
 

 

 

 
 
5.2 Análise do Instrumento de Percepção do PCI 

 

Para os resultados do questionário sobre o atributo geral “Percepção dos 

Alunos integrantes do PCI” apresentamos as seguintes análises: 

 

5.2.1 Questão P: Análise do Coeficiente Kappa (K) 

 

A questão 1 do questionário P (do atributo geral “Percepção do PCI”) diz 

respeito a categoria do item/assertiva. O sujeito (juiz) deveria então explicitar a que 

classificação pertence o item. Ou seja, dentre as categorias apresentadas a qual 

delas o item/assertiva pertence? O cujo sistema categórico que elaboramos foi o 

seguinte: CON (“Concepção”), GES (“Gestão”), INT (“Integração”), PAR 

(“Participação”) e RES (“Resultados”), ver detalhes em Apêndice 5.  

Considerando que ainda estamos no processo de validação dos questionários 

da pesquisa, outra forma de validar um determinado instrumento de coleta de dados 

é calcular seu coeficiente Kappa (K), Esse procedimento visa observar o grau de 

concordância entre dois ou mais juízes, (conforme já definido anteriormente na 

seção 4.5.3, p.).  

Assim, para determinarmos tal medida em nossa pesquisa, utilizamos as 

respostas ao barema descrito no questionário tipo likert, P, dos 10 juízes convidados 

(professores e estudantes pesquisadores na área de ciências), estabelecendo assim 

seu valor por meio do software SPSS. A tabela 6, apresenta o índice alcançado por 

cada juiz bem como sua respectiva classificação quanto à resposta da questão I do 

questionário P. 
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Desse modo, para a questão 1 a natureza do dado é dicotômico (o juiz pode, 

com base na resposta esperada por nós, acertar ou errar a pergunta). Por esse 

motivo a análise dos dados oriundos desta etapa da validação foi do tipo exploratória 

por score, cujo teste realizado foi Coeficiente Kappa, que varia de “sem acordo” até 

“acordo perfeito” (ver tabela 4, p.105). Podemos notar que na tabela 6 entre os 10 

juízes que participaram desta validação metade alcançou a classificação “perfeito”, 

enquanto a outra metade alcançou a classificação “moderado”. 

Tabela 6: Índice geral do grau de concordância entre os Juízes para a questão1 do atributo 

percepção 

Juiz Coeficiente Kappa Grau de Concordância dos Juízes 

1 1,00 Perfeito 

2 0,55 Moderado 

3 0,90 Perfeito 

4 0,80 Perfeito 

5 0,95 Perfeito 

6 0,47 Moderado 

7 0,80 Perfeito 

8 0,50 Moderado 

9 0,50 Moderado 

10 0,47 Moderado 

 
Estes resultados representam um bom índice de concordância dos pares em 

relação ao atributo geral Percepção do PCI e seus indicadores descritos no modelo 

psicométrico estabelecido nesta pesquisa. Dessa forma, com base na classificação 

estabelecida para o Coeficiente (K) avaliamos que o questionário P se encontrava 

em condições satisfatórias para sua aplicação aos sujeitos da pesquisa, ou seja, os 

alunos integrantes do PCI. 

 

5.2.2 Questionário P - Questão 2: Análise do IPC 

 
A questão 2 do questionário P (do atributo geral “Percepção do PCI”) diz 

respeito ao objetivo do item/assertiva. O juiz deveria então explicitar seu grau de 

concordância quanto a correlação entre o item e seu objetivo. Ou seja, em que grau 

o item/assertiva está em sintonia com seu objetivo? A escala de classificação foi a 

seguinte: CF (“Concordo Fortemente”) C (“Concordo”), I (“Indiferente”), D 

(“Discordo”) e DF (“Discordo Fortemente”), ver detalhes em Apêndice 5.  

Apresentamos no gráfico 4, a seguir, os resultados do instrumento de coleta 

(questionário likert) referente ao atributo geral “Percepção” validado a partir das 

respostas tabuladas pela amostra de 10 sujeito (juízes).  
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Aqui a natureza do dado é politômico (o juiz não acerta ou erra a pergunta, 

mais apresenta graus de concordância com a mesma). Por esse motivo a análise 

dos dados oriundos desta etapa validação foi do tipo exploratória por score, cujo 

teste realizado foi o IPC (Índice Percentual de Concordância) executado através do 

software SPSS. 

 

Gráfico 4: Grau de concordância (endossamento positivo ou negativo) entre os juízes para a 

questão2 do atributo percepção 

Para melhor visualização e compreensão do grau de concordância entre os 

juízes, decidimos agrupar as categorias C (“Concordo”) e CT (“Concordo 

Totalmente”) de modo que estas possam representar um endossamento dito 

positivo, por parte dos juízes, para o atributo percepção. Entretanto, numa visão 

oposta, agrupamos as categorias D (“Discordo”) e DT (“Discordo Totalmente”) para 

representar o endossamento dito negativo para o mesmo atributo. Quanto à 

categoria Indiferente, esta permanece na condição de neutralidade no que tange a 

concordar ou discordar com o atributo. Desse modo, é possível notar uma forte 

concentração das categorias agregadas (C + CT), mostrando um alto endossamento 

de caráter positivo dos juízes em relação às classificações das questões no 

instrumento, como explicitada pelos itens 3, 15, e 21.  

A superioridade desta concordância pode ser confirmada simplesmente 

comparando, no gráfico 4, as categorias (C + CT) com os baixos índices de 

concentração para discordância agregada (D + DT) e indiferença (I), conforme os 

itens 3, 4 7, 15 e 21, ou ainda, mais diretamente pela inexistência de uma dessas 

últimas categorias (D + DT) e (I), ou até mesmo das duas ao mesmo tempo, como 

visualizado nos índices 8, 9, 14, 20 e 23.  
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De modo geral, a média dos cinco atributos específicos CON (“Concepção”), 

GES (“Gestão”), INT (“Integração”), PAR (“Participação”) e RES (“Resultados”), para 

a segunda questão, endossam de forma satisfatória, o atributo geral “percepção dos 

integrantes do PCI”, visto que, a categoria C (“concordo”) é visivelmente a mais 

apoiada pelos sujeitos. 

Assim, a partir das análises realizadas (IPC e Coeficiente Kappa), podemos 

argumentar que nosso instrumento apresenta bons indicativos quanto a sua 

validação e também, está realmente acessando o modelo psicométrico que nós 

determinamos.  Constituindo-se em um bom instrumento, para através de seus 

indicadores, acessar o atributo geral Percepção dos alunos integrantes do PCI. 

 
5.3 Análise e Resultados da Pesquisa 

 
 
“Não se trata de abandonar o conhecimento das partes pelo conhecimento das 

totalidades, nem da análise pela síntese, é preciso conjugá-las”. (MORIN, 2000, 

p.46) 

 
 
5.3.1 Ajuste do Modelo 
 

Nesta seção, vamos apresentar os resultados referentes aos testes estatísticos 

de ajustes dos instrumentos de Atitude para Ciência e Percepção do PCI, aplicados 

aos sujeitos da pesquisa (114 alunos do Programa Ciência Itinerante). Trata-se de 

verificar se o modelo teórico adotado se adéqua aos dados empíricos obtidos. 

Para tal procedimento utilizamos as respostas tabuladas dos questionários tipo 

likert A3 (do atributos gerais “Atitude para a Ciência”) e P (do atributo geral 

“Percepção do PCI”), dos alunos integrantes do Programa Ciência Itinerante. Os 

resultados dos índices estatísticos foram estabelecidos através dos softwares 

MPLUS 5.0 e WINSTEPS 3.7, sendo o primeiro para realizar a análise fatorial 

confirmatória (mediante a comparação de índices estatísticos) e o segundo para 

estimar os dados referentes aos atributos atitude e percepção (através da 

modelagem Rasch).  

Primeiramente, realizamos uma análise fatorial exploratória (AFE), já com os 

dados da amostra (alunos do PCI) através do software MPLUS 5.0. Neste tipo de 

análise, verificamos alguns parâmetros de ajuste dos instrumentos de atitude e 

percepção, são eles: Medida dos Mínimos Quadrados Ponderados (Estimador 
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WLSM); Grau de liberdade; Qui-quadrado; Raiz do Erro Quadrático Médio de 

Aproximação (RMSEA); Alfa de Cronbach (α); Valor P; Correlação de Pearson (r); 

Índice de Ajuste Comparativo (CFI) e Índice de Tucker Lewis (TLI). 

Em seguida, realizamos uma análise fatorial confirmatória (AFC) através do 

software WINSTEPS 3.7, para através da modelagem Rash poder estimar os 

parâmetros dos sujeitos e dos itens, onde os índices estatísticos têm a função de 

corroborar a validade e confiabilidade dos mesmos. Nesta passagem, foi suficiente 

determinar o Ajuste de Entrada (INFIT), o Ajuste de Saída (OUTFIT) e o Desvio 

Padrão (δ), em virtude do número satisfatório de índices verificados no software 

anterior, mas alguns foram novamente calculados nesta etapa da pesquisa como, 

por exemplo, o coeficiente Alfa de Cronbach (α). 

É importante ressaltar que os softwares citados realizam diversos tipos de teste 

para verificar o ajuste de um dado instrumento, contudo, dentre as diversas 

possibilidades realizamos aqueles que julgamos satisfatórios às necessidades da 

nossa pesquisa. 

 

5.3.1.1 Análise Fatorial Exploratória 
 

Os fatores de ajuste e seus respectivos critérios para os modelos de atitude e 

percepção mensurados através do Software MPLUS 5.0 são os seguintes: 

 Medida dos Mínimos Quadrados Ponderados (Estimador WLSM): 

Algoritmo que determina os graus de liberdade a partir da amostra e não 

a partir do número de parâmetros estimado no modelo.  

Um estimador é dito consistente quando seu valor (a estimativa) se 

aproxima do real valor do parâmetro à medida que a amostra aumenta. 

 Grau de liberdade: Medida da possibilidade de combinações ao acaso 

entre variáveis independentes (n-1, para indivíduos e k-1, para grupos). 

Deve ter o menor valor possível dentre o modelo de fatores. 

 Qui-quadrado: Medida da relação entre o resultado/frequência 

observada e a distribuição esperada para um dado evento;  

Deve ter o menor valor possível dentre o modelo de fatores. 

 Raiz do Erro Quadrático Médio de Aproximação: (RMSEA): Medida 

populacional que verifica a adequação do modelo aos dados empíricos. 

 RMSEA ≤ 0,05 indica um ótimo ajuste do modelo 

 0,05 < RMSEA ≤ 0,08 indica um bom ajuste do modelo. 
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 Valor P: Medida da significância do teste para uma amostra, sob hipótese 

nula H0 (o teste funciona do mesmo jeito para toda a amostra). Isto é, se a 

amostra pode ser explicada pelo modelo teórico. 

 P ≤ 0,05 descarta a hipótese nula H0 e considera a alternativa HA. 

 P > 0,05 considera a hipótese nula H0 e descarta a alternativa HA. 

 Correlação de Pearson (r): Medida da intensidade da associação linear 

existente entre as variáveis. 

 r = 1,0 correlação perfeita entre duas variáveis (proporcionais) 

 r ≤ -1,0 correlação perfeita entre duas variáveis (não proporcionais) 

 r ≤ 0 não há correlação entre as variáveis 

r deve ser positivo para os sujeitos e negativo para os itens. 

 Índice de Ajuste Comparativo (CFI) e Índice de Tucker Lewis (TLI): 

Faz uso de uma distribuição de qui-quadrado, e procura levar em 

consideração a complexidade de um modelo. 

Os valores de CFI e TLI devem ser próximos de 1,0 

Para a Análise Fatorial Exploratória (AFE), apresentamos a tabela 7 a seguir, 

onde mediante o uso do software MPLUS 5.0, foram testados modelos estatísticos 

com três, quatro, cinco e seis fatores, para avaliar a estrutura dimensional dos 25 

itens (em escala Likert) distribuídos entre os cinco atributos latentes que compõem 

os questionários de percepção e atitude. 

 

Tabela 7: Estatísticas dos modelos da análise fatorial. 

FATOR ÍNDICE 
Modelo Estatístico 

3 Fatores 4 Fatores 5 Fatores 6 Fatores 

ATITUDE 

Chi-Square Test of Model Fit 349.610 275.153 231.421 196.723 

Degrees of Freedom   288 206 185 165 

P-Value 0.0000 0.0009 0.0116 0.0463 

CFI 0.953 0.937 0.982 0.988 

TLI 0.938 0.961 0.971 0.978 

PERCEPÇÃO 

Chi-Square Test of Model Fit 316.181 244.308 203.444 164.400 

Degrees of Freedom 228 206 185 165 

P-Value 0.0001 0.0348 0.1677 0.4985 

CFI 0.987 0.994 0.997 1.000 

TLI 0.982 0.991 0.995 1.000 

 



113 

Assim, considerando os valores dos índices na tabela 7 (estabelecidos por 

testes estatísticos) associado à definição desses índices (descritos no início desta 

seção), podemos concluir entre os quatro fatores/modelos testados o modelo 

estatístico de cinco fatores apresentou os melhores resultados (Apêndice 6 e 7) 

O fato de o programa apresentar um resultado estatístico aceitável para a 

correlação entre cinco fatores se constitui num resultado importante, pois significa 

que não será preciso associar ou mesmo excluir nenhum dos fatores (atributos 

específicos) previamente determinados no modelo psicométrico elaborado, ou seja, 

construímos um modelo com cinco fatores/atributos específicos para medição de um 

atributo geral e estatisticamente temos que o resultado destes fatores está 

devidamente ajustado ao modelo teórico proposto. 

Tabela 8: Estatísticas de ajuste da AFE para os atributos Percepção e Atitude, através do 

software MPLUS 5.0 para cinco fatores.  

TESTE ESTATÍSTICO PERCEPÇÃO ATITUDE 

Grau de Liberdade 185 185 

Qui-Quadrado 203.444 231.421 

RMSEA 0.030 0.047 

Valor P 0.1677 0.0116 

Correlação de Pearson (r) 0.485 0.460 

CFI 0.997 0.982 

TLI 0.995 0.971 

 

Comparando os índices da tabela 8 acima com a definição dos índices no início 

desta seção, podemos concluir que os instrumentos, questionários tipo Likert de 

atitude e percepção, apresentaram bons ajustes entre o modelo estatístico e o 

modelo psicométrico proposto pela pesquisa.  

Fazemos aqui uma ressalva quanto ao Valor P, cujos índices explicitados na 

tabela 8 indicam tendências distintas quanto à aceitação ou descarte da hipótese 

nula H0, ou seja, o teste é igual para todos os sujeitos, sem favorecer uma amostra 

em relação à outra, como, por exemplo, meninos e meninas. Neste caso, para o 

instrumento de percepção (cujo P > 0,05) devemos considerar H0, em contra partida 

para o instrumento de atitude (cujo P < 0,05) a hipótese (H0) deve ser rejeitada. 

Levando-se em consideração o equilíbrio e harmonia entre os índices e não 

simplesmente um único fator isolado, os dados da tabela 7 nos permite confirmar um 

bom ajuste para ambos os instrumentos e realizar na etapa seguinte não apenas a 

análise da medida para cada atributo, como também a correlação entre eles 

(objetivo principal da nossa pesquisa) de forma mais objetiva. 
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5.3.1.2 Análise Fatorial Confirmatória 
 

Quanto aos fatores de ajuste e seus respectivos critérios para os modelos de 

atitude e percepção mensurados através do Software WINSTEPS 3.7 temos: 

 Alfa de Cronbach (α): Medida da confiabilidade do questionário aplicado 

em uma pesquisa, verificando a consistência interna do instrumento. Faz 

a correlação entre os itens/perguntas de um mesmo questionário, através 

da análise das respostas dadas pelos sujeitos. 

Com valores estabelecidos entre 0,3 e 1,0 (ver tabela 2, p.100). 

 Desvio Padrão (δ): Determina o quanto de variação ou "dispersão" existe 

em relação à média do atributo (ou valor esperado).  

Quanto mais próximo de zero, menos os dados obtidos variam em torno 

da média. 

 INFIT: Medida dos parâmetros de itens e pessoas que não correspondem 

ao padrão dos dados empíricos. Isto é, compara o padrão de respostas 

nos dados empíricos e o modelo teórico. 

 OUTFIT: Corresponde às respostas fora do traço latente, isto é, a 

parâmetros de itens e pessoas que não correspondem ao padrão dos 

dados empíricos. Reflete os itens que deveriam apresentar certo tipo de 

resposta, mas não o fazem. 

Os valores de INFIT e OUTFIT devem ser próximos de 1,0 podendo variar 

entre 0,50 e 1,50. 

Além dos fatores já calculados anteriormente no software MPLUS 5.0: 

 Correlação de Pearson (r): 

 Raiz do Erro Quadrático Médio de aproximação: (RMSEA): 

A respeito da Análise Fatorial Confirmatória (AFC), apresentamos na tabela 08, 

a seguir, um resumo dos principais fatores e seus respectivos índices (para o 

modelo de cinco fatores) referentes aos dados estabelecidos no Sumário Estatístico 

mediante o software WINSTEPS 5.0 os dados: coeficiente Alfa de Cronbach (α), 

índice de correlação de Pearson (r), o Erro Quadrático Médio (RMSEA), além do 

INFIT e OUTFIT, para a categoria de mínimos quadrados (MNSQ), tanto para os 

itens quanto para os sujeitos da pesquisa com o objetivo de mostrar que, de modo 

geral, os dados encontram-se dentro dos padrões esperados. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Questionário
http://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_esperado
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Tabela 9: Estatísticas de ajuste da AFC para os atributos Percepção e Atitude, através do 

software WINSTEPS 3.7 para cinco fatores.  

TESTE ESTATÍSTICO PERCEPÇÃO ATITUDE 

Alfa de Cronbach (α) 0,91 0,84 

Correlação de Pearson (r)22 - 0,60 - 0,96 

RMSEA 0,17 0,12 

Desvio Padrão (δ) 0,13 0,14 

 

Quanto aos valores dos índices INFIT e OUTFIT, declaramos que os valores 

determinados através da análise estatística também se encontram dentro do 

intervalo estabelecido pela teoria, isto é, entre 0,5 e 1,0.  

Assim, comparando os índices da tabela 9 com a definição dos índices no 

início desta subseção, concluímos que os índices do software WINTEPS 3.7, para o 

modelo de cinco fatores, apresentaram bons ajustes entre o modelo estatístico e 

modelo psicométrico adotado pela pesquisa.  

Ainda assim, levando-se em consideração o fator equilíbrio em oposição à 

influência de um fator isolado, constatamos que os dados da tabela 8 nos permite 

confirmar não apenas um bom ajuste para os instrumentos, como também realizar 

na etapa seguinte a análise da medida para cada atributo e a correlação entre eles 

(objetivo principal da nossa pesquisa). 

Dessa forma, olhando para as tabelas 8 e 9 é possível concluir que o 

tratamento fatorial estatístico, seja exploratório (AFE) o confirmatório (AFC), 

apresentam bons índices para ambos os instrumentos, percepção e atitude, apesar 

deste último explicitar uma sensível melhora em sua validação. Isso se deve ao fato 

de que os valores dos índices que se encontrem dentro dos parâmetros estatísticos 

estabelecidos pela teoria como, por exemplo, o Coeficiente Alfa de Cronbach (α) e o 

Fator de Correlação de Pearson (r). 

É importante lembrar que o instrumento de percepção (questionário P) foi 

validado por pares (com bons indicativos do coeficiente Kappa), o que não invalida o 

ótimo índice alcançado nesta etapa fatorial confirmatória, sendo classificado como 

muito alto alcançando o índice de 0,92 na escala de classificação (tabela 3, p. 102).  

 

                                            
22           Diferentemente do MPLUS, o dado fornecido pelo WINSTEPS, no que tange à Correlação 

de Pearson (r), para um bom ajuste do instrumento r, deve estar próximo de - 1,00. 
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Entretanto, como já mencionado, um instrumento bem ajustado deve ter um 

conjunto de fatores parametrizados, o que podemos verificar na tabela 8 para o 

atributo atitude. Assim, deve-se acrescentar a isso os valores alcançados pelo Erro 

Médio Quadrático (RMSEA) e pelo Desvio Padrão (δ). 

Prosseguindo com a análise de validação, apresentamos a tabela 10 onde, 

através do cálculo de Alfa de Cronbach, a consistência interna é avaliada para cada 

atributo especifico dos instrumentos de atitude e percepção. 

 

Tabela 10: Cálculo do Alfa de Cronbach dos atributos específicos de Atitude e Percepção.  

ATRIBUTO 

GERAL 
ATRIBUTO ESPECÍFICO 

ALFA DE 

CROMBACH 
CONCEITO 

ATITUDE 

(αTOTAL = 0,84) 

CIENCIA E INTERESSE (CIN) 0,71 Moderado 

CIÊNCIA E COTIDIANO (CCO) 0,61 Moderado 

CIÊNCIA E CREDIBILIDADE (CCR) 0,76 Alto 

CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIEDADE (CPS) 0,62 Moderado 

CIÊNCIA E ÉTICA (CET) 0,30 Baixo 

PERCEPÇÃO 

(αTOTAL = 0,91) 

CONCEPÇÃO (CON) 0,57 Baixo 

GESTÃO (GES) 0,59 Baixo 

INTEGRAÇÃO (INT) 0,69 Moderado 

PARTICIPAÇÃO (PAR) 0,73 Moderado 

RESULTADOS (RES) 0,69 Moderado 

 
 
Através do conceito estabelecido para cada atributo específico na tabela10 

acima, podemos concluir que o instrumento de atitude (composto por um atributo de 

baixa consistência interna, três moderados e um alto) foi melhor validado do que o 

atributo percepção (composto por dois atributos baixa consistência interna e três 

moderados).  

Este resultado já era esperado em virtude dos valores alcançados pelo 

conjunto dos índices estatísticos do instrumento de atitude, em comparação com o 

instrumento de percepção, cujos valores são devidamente discutidos nesta seção e 

na seção anterior que reflete o tratamento da análise fatorial na pesquisa. 

Entretanto, o fato do instrumento de atitude ter melhor consistência interna que 

o instrumento de percepção não invalida este último, que por sua vez também 

apresenta bons índices estatísticos de validação tanto na análise fatorial 

confirmatória quanto na exploratória, sem falar que em alguns desses índices o valor 

do instrumento de percepção foi ligeiramente melhor que o instrumento de atitude. 
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Como exemplo, podemos citar o próprio coeficiente Alfa de Cronbach quando 

calculado de forma geral para ambos os instrumentos α = 0,91 para percepção e α = 

0,84 para atitude. Tal situação reforça a condição de que devemos olhar para o teste 

como um todo e não somente para um dos atributos. 

Outra análise que pode ser feita a partira da tabela 09 refere-se ao baixo valor 

de consistência interna dos atributos CET (“Ciência e Ética”), para o instrumento de 

atitude e CON (“Concepção”) e GES (“Gestão”) para o instrumento de percepção. 

Contudo, este resultado não se constitui num grande problema, pois não 

compromete a validade dos instrumentos como um todo.  

Os atributos com baixa consistência interna passam a ser indicativos de que 

seus respectivos itens necessitam de um olhar mais criterioso de modo que uma 

reelaboração, ou até mesmo a eliminação desses itens, deve ser considerada. 

Contudo, o procedimento mais radical de eliminar os itens implicaria na retirada do 

próprio atributo; não apenas do instrumento, como também (e principalmente) do 

modelo psicométrico elaborado. Entretanto, tal procedimento não foi realizado, pois 

tivemos garantias sobre a consistência interna em geral, apesar desse resultado 

para um único indicador 

 

5.4 Análise da Atitude e Percepção 
 

Nesta seção, vamos apresentar os resultados e discutir o perfil/padrão 

estabelecido pelos sujeitos da pesquisa (114 alunos do PCI), para os atributos 

gerais “atitude para ciência” e “percepção do PCI”, de modo que possamos dialogar 

entre os resultados desta análise, a descrição da literatura e a dinâmica do PCI.  

É importante ressaltar que as médias calculadas (a partir das respostas dos 

sujeitos), seja para os indicadores específicos dos atributos gerais “atitude para a 

ciência”, e “percepção do PCI”, não mais se baseiam em dados de scores, 

procedimento realizado anteriormente nas análises de validação dos instrumentos. 

As análises, aqui realizadas, se baseiam nas médias dos atributos estimados pela 

modelagem Rasch numa escala intervalar (logits). 

 

 

5.4.1 Questionário de Atitude 
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Com base no gráfico 5, podemos perceber que entre os indicadores 

específicos que compõem o questionário Likert de atitude para ciência, isto é, CIN 

(“Ciência e Interesse”), CCO (“Ciência e Cotidiano”), CCR (“Ciência e 

Credibilidade”), CPS (“Ciência, Política e Sociedade”) e CET (“Ciência e Ética”) o 

indicador CCR (“Ciência e Credibilidade”) possui a maior média geral, sendo seus 

respectivos itens os mais endossados pelos sujeitos (alunos integrantes do PCI). 

Assim, o referido indicador representa aquele que mais positivamente endossa o 

atributo geral “Atitude para Ciência”. 

 

 

Gráfico 5: Média geral (dos sujeitos) entre os atributos específicos que compõem o 

instrumento de Atitude para Ciência 

 

Os números acima ou abaixo de cada bloco são chamados de outliers (valores 

extremos), e representam os sujeitos inconsistentes com o padrão de respostas 

estabelecido pela amostra. Uma melhor definição deste elemento é explicitado na 

fala de AMANTES (2009), que afirma: 

Em se tratando de pessoas, possíveis outliers são aqueles sujeitos que 
erraram todas as questões, deixaram de fazer a maioria das questões ou 
que acertaram todas. Os possíveis itens referentes a outliers são aqueles 
em que todos os sujeitos acertam ou todos os sujeitos erram. Eles devem 
ser eliminados porque seus parâmetros não podem ser estimados pelos 
algoritmos de estimação de parâmetros dos modelos da família Rasch 
usualmente usados em programas disponíveis comercialmente, assim como 
não podem ser estimados os parâmetros das pessoas que acertam ou 
erram todos os itens. (AMANTES, 2009, p.114). 

Este resultado traz uma pergunta: “O fato dos integrantes do PCI atribuírem 

maior credibilidade à ciência pode representar alguma influência na sua atitude?”  
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A resposta para esta pergunta possui uma tendência positiva, pois o fato dos 

alunos do PCI apresentarem alta credibilidade para temas que envolvam ciência e 

tecnologia indica que seu comportamento, tende a ser positivo, frente às atividades 

estabelecidas nesta área do conhecimento.  

Assim, uma interpretação possível seria acreditar que existe uma relação de 

proporcionalidade entre a credibilidade para com a ciência do sujeito e sua atitude, 

de modo que uma alta carga de credibilidade motiva o comportamento para uma 

atitude positiva sendo a recíproca também verdadeira. 

Voltando nossas atenções mais uma vez para o gráfico 5, podemos também 

destacar os indicadores específicos CIN (“Ciência e Interesse”) e CCO (“Ciência e 

Cotidiano”) como aqueles que possuem as menores médias gerais, com um discreto 

destaque para este último. De modo que seus respectivos itens são os menos 

endossados pelos alunos integrantes do PCI. Assim, os indicadores citados 

representam aqueles que mais negativamente endossam o atributo geral “Atitude 

para Ciência”. 

Neste caso, outra pergunta pode ser feita com base nas informações contidas 

no referido gráfico, que diz respeito ao interesse e ao cotidiano dos integrantes do 

PCI. “Qual a justificativa para que os alunos do PCI (em relação aos demais 

atributos específicos) apresentem um baixo endossamento no que tange ao 

Interesse sobre temas científicos e a influência da ciência em seu cotidiano?”. A 

interpretação do resultado referente a essa questão não é simples, visto que tal 

comportamento não era esperado. Uma possível explicação seria o fato dos alunos 

não realizarem a transposição (prevista pelos responsáveis pelo programa) do 

conhecimento sobre ciência adquirido nos respectivos stands para a sua vida 

cotidiana, gerando assim certo desinteresse pela ciência.  

Outra interpretação pode ser baseada na literatura, em trabalhos que 

argumentam sobre a existência de desinteresse por ciência e tecnologia para ambos 

os gêneros com o avançar da idade. Esse desinteresse se constitui num fator 

pertinente para a não utilização dos conhecimentos científicos no cotidiano por parte 

dos integrantes do Programa Ciência Itinerante. 

 

 

5.4.2 Questionário de Percepção 
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Com base no gráfico 6, podemos perceber que entre os atributos que 

compõem o questionário Likert de percepção do PCI, isto é, CON (“Concepção”), 

GES (“Gestão”), INT (“Integração”), PAR (“Participação”), RES (“Resultado”) os 

atributos específicos INT (“Integração”) e GES (“Gestão”) possuem as maiores 

médias gerais, com um sutil destaque para este último. De modo que seus 

respectivos itens foram os mais endossados pelos sujeitos (alunos integrantes do 

PCI). Assim, os atributos específicos citados representam aqueles que mais 

endossam (positivamente) o atributo geral “Percepção do Programa Ciência 

Itinerante”. 

 

Gráfico 6: Média geral (dos sujeitos) entre os atributos específicos que compõem o 

instrumento de Percepção do PCI 

 

Mediante a descrição acima, surge a seguinte questão: O trabalho realizado 

pelos coordenadores do PCI contribui para a relação entre as atividades 

desenvolvidas pelo Programa e a Comunidade? A resposta mais uma vez parece 

ser simples e de caráter positivo, visto que o principal objetivo dos gestores do 

Programa Ciência Itinerante é promover a popularização da ciência e divulgar o 

conhecimento científico para o maior número de pessoas possível.  

Dessa forma, podemos notar que o conceito de Integração passa a ser um 

fator de destaque e grande influência nessa conjectura, pois não faz sentido falar em 

divulgação científica sem pensar em integração com a comunidade. 
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Podemos ainda destacar o indicador específico PAR (“Participação”) que 

representa a menor média geral entre os indicadores, sendo seus respectivos itens 

os menos endossados pelos sujeitos (alunos integrantes do PCI). Assim, o referido 

atributo representa aquele que mais negativamente endossa o atributo geral 

“Percepção do Programa Ciência Itinerante”. 

A partir das informações do gráfico 6, surge um novo questionamento: O que 

justifica os integrantes de um Programa Itinerante de divulgação científica 

apresentarem um baixo endossamento quanto à sua participação nas atividades 

realizadas? Uma possível resposta talvez esteja no fato dos stands do PCI 

desenvolverem suas atividades de forma muito isoladas sem que existam momentos 

de troca de experiências e relatos que possam contar com a participação de todos. 

Desse modo, essa carência de compartilhamento passa a ser responsável por 

fazer o aluno perceber apenas a si mesmo e, no máximo, os colegas do próprio 

stand, afastando-se, assim, do objetivo do Programa que é promover a seus alunos 

a chance de notar a sua participação e dos demais integrantes, no que tange ao seu 

desempenho, superação de dificuldades e forma de colaborar com o crescimento 

dele, do outro e, consequentemente do PCI como um todo. 

Outra forma de avaliarmos os resultados dos instrumentos de percepção e 

atitude está representada na tabela 11 a seguir (ver tabela completa em Apêndice 

5), que mostra em ordem decrescente entre os 25 itens que compõem os 

instrumentos de percepção e atitude, os cinco itens mais difíceis de serem 

endossados pelos sujeitos. Assim, a tabela estabelece uma escala do índice mais 

difícil ao mais fácil de ser endossado pelos alunos integrantes do PCI. 

Podemos ainda, através da coluna atributos específicos, perceber que em 

relação ao instrumento de Atitude para Ciência, o indicador específico “Ciência e 

Credibilidade” (CCR) se destaca como sendo o mais difícil de ser acessado pelos 

sujeitos, pois dos cinco itens que o compõe, (itens 11, 12, 13, 14 e 15), três deles 

(itens 12, 13 e 15) estão entre os cinco primeiros na referida tabela.  

A mesma análise pode ser feita para o instrumento de Percepção do PCI, onde 

notamos que o indicador específico “Gestão” (GES) é o mais difícil de ser acessado, 

visto que dos cinco itens deste atributo (itens 6, 7, 8, 9 e 10) dois deles (itens 6 e 7) 

estão entre os cinco primeiros na referida tabela. Os dados da tabela 11 que se 

referem aos itens, corroboram as informações explicitadas no gráfico 5 (sobre os 

instrumentos de atitude), pois mostra dados diferentes que expressam o mesmo 

resultado, isto é, as medidas de atitude e percepção a partir dos itens.  
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Tabela 11: Itens mais difíceis de serem endossados pelos sujeitos. 

ATITUDE PERCEPÇÃO 

Itens 
Atributo 

Específico 

Medida 

do item  

Desvio 

Padrão 
Itens 

Atributo 

Específico 

Medida 

do item 

Desvio 

Padrão 

13 CCR 1.30 0.11 6 GES 0.45 0.13 

24 CET 0.65 0.09 4 CON 0.24 0.19 

15 CCR 0.62 0.12 12 INT 0.23 0.13 

12 CCR 0.59 0.09 7 GES 0.21 0.13 

16 CCO 0.27 0.09 24 RES 0.17 0.14 

Fonte: Dados da Pesquisa obtidos a partir da modelagem no WINSTEPS 5.0  

Os resultados mostram que apesar de alguns atributos específicos e seus 

respectivos itens apresentarem um difícil endossamento por parte dos sujeitos, este 

não enviesa a utilização do instrumento, pois cada questionário é composto não por 

um indicador específico e cinco itens, mais um total de 5 indicadores e 25 itens. 

Dessa forma, não comprometimento quanto a confiabilidade do instrumento, bem 

como no modelo psicométrico adotado. Fato disto são os índices alcançados através 

da análise fatorial exploratória (AFE) e confirmatória (AFE). 

 

5.5 Percepção X Atitude 

 
Nesta seção, prosseguimos com a apresentação dos resultados e suas 

respectivas discussões quanto ao perfil/padrão estabelecido pelos sujeitos da 

pesquisa, para os atributos gerais “atitude para ciência” e “percepção do PCI”, 

continuamos a buscar possíveis relações entre os resultados a literatura e o PCI. 

Os mapas de itens, apresentado na figura 9, representam a distribuição das 

pessoas e dos itens em relação a escala de logits gerada pela Modelagem Rasch (já 

discutida na seção 3.3.2). Desse modo para uma compreensão mais simplificada 

quanto às informações contidas na figura, lembramos que: 

 Através desse mapa é possível perceber a probabilidade que especifica 

as habilidades dos sujeitos e as dificuldades associadas aos itens ao 

longo de uma mesma escala; 

 Do lado direito estão representados as pessoas enquanto que do lado 

esquerdo estão representados os itens.  

 A letra M localizada no lado direito representa a média das pessoas e no 

lado esquerdo representa a média dos itens, em relação ao atributo 

geral observado. 
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 A parte superior da escala representa o maior desenvolvimento 

alcançado pelo sujeito, enquanto que a parte inferior representa o menor 

desenvolvimento. 

Desse modo, buscamos, a partir de agora, responder às seguintes perguntas: 

I. Qual a Atitude para Ciência e a Percepção dos Alunos do PCI? 

II. Os atributos Atitude e Percepção mudam em função de características 

dos sujeitos como, por exemplo, gênero, tempo e stand? 

III. Existe relação entre a atitude para ciência e a percepção dos alunos 

integrantes do PCI? 
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Primeira pergunta: Qual a Atitude para Ciência e a Percepção dos Alunos do PCI? 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 9: Caminho de desenvolvimento da Modelagem Rasch 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos a partir da modelagem Rasch no WINSTEPS 3.7 

Atitude para Ciência 

Média dos 
Sujeitos 

Média dos 
Itens 

Percepção do PCI 

Média dos 
Sujeitos 

Média dos 
Itens 
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Analisando os mapas de sujeitos acima (figura 9), através da média dos 

sujeitos que se encontram acima da média dos itens, podemos notar que os sujeitos 

da pesquisa endossam bem ambos os atributos, isto é, o caminho de 

desenvolvimento da modelagem Rasch mostra que os alunos integrantes do PCI 

apresentam tanto uma atitude para ciência como uma boa percepção do Programa. 

Entretanto os mapas de sujeitos podem ainda nos dar indícios quanto à 

validação dos instrumentos de coleta. Observando a estrutura do caminho de 

desenvolvimento da Modelagem Rasch, através da curva gaussiana (também 

conhecida como curva de distribuição normal) é possível corroborar as análises 

anteriores que indicam a melhor validade do instrumento de atitude em relação ao 

instrumento de percepção. 

Para compreender a afirmação acima, será necessário responder à seguinte 

pergunta: Porque um instrumento classificado como válido deve ter a distribuição de 

sua amostra na forma de uma gaussiana? Isto é, porque a curva gaussiana de 

distribuição normal para uma dada amostra é indicativo de um bom instrumento?  

Uma resposta simples para esta questão seria o fato de um instrumento bem 

ajustado poder avaliar, não apenas, a média do comportamento/desempenho da 

amostra mais também os sujeitos acima (com alta habilidade) e abaixo (com baixa 

habilidade) do padrão médio da amostra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Representação da distribuição normal (gaussiana) para os instrumentos de 

atitude e percepção 
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Voltando para a análise da medida da atitude e da percepção, (através dos 

mapas de sujeitos) temos que o resultado da amostra pode ser verificado de forma 

mais simples apenas observando a média dos sujeitos (linha vermelha) com relação 

à média dos itens (linha verde). Assim, podemos interpretar os resultados para o 

caminho de desenvolvimento da Modelagem Rasch da seguinte forma: 

I. Caso a média dos sujeitos esteja acima da média dos itens podemos 

afirmar que se trata de um teste relativamente fácil para os 

respondentes, pois a habilidade (parâmetro) do sujeito está acima da 

dificuldade (parâmetro) do item. 

II. Quando a média dos sujeitos, está abaixo da média dos itens 

interpretamos que se trata de um teste relativamente difícil para os 

respondentes, pois a dificuldade (parâmetro) do item está acima da 

habilidade (parâmetro) do sujeito. 

No nosso caso temos que a habilidade do sujeito se refere ao próprio traço 

latente (atitude e percepção) que se pretende investigar, ao passo que a dificuldade 

do item trata da possibilidade do sujeito endossar ou não o referido traço latente. 

Comparando o posicionamento da média dos sujeitos (linha vermelha) em 

relação à média dos itens (linha verde), podemos concluir que os alunos possuem 

uma atitude positiva para ambos os atributos e que o teste (para essa amostra) está 

desenhado de tal forma que os respondentes possuem mais facilidade de explicitar 

o atributo investigado, visto que a habilidade do sujeito (explicitação do traço) é 

maior do que a dificuldade do item (possibilidade de endossar o traço). 

Se a média entre sujeitos e itens estiver equilibrada (situação ideal), podemos 

dizer que este sujeito possui 50% de chance de endossar positivamente ou 

negativamente o traço latente. Assim, o teste nem está fácil ou tão pouco difícil para 

os sujeitos, pois a dificuldade dos itens está equiparada às habilidades dos sujeitos.  

Entretanto, apesar da similaridade quanto à média dos sujeitos e dos itens no 

caminho de desenvolvimento (figura 09), podemos notar também uma diferença 

entre estes traços no que tange à dispersão dos sujeitos, onde o traço atitude para 

ciência apresenta uma dispersão menor do que o traço percepção do PCI.  

Para complementar a resposta frente à pergunta feita no início desta seção, 

vamos novamente observar os mapas de sujeitos para atitude e percepção, focando 

nossa análise no que tange à variação na escala para cada traço latente. Assim, 

percebemos que no primeiro mapa há uma variação de -1 a 3 logits (4 logits), 

enquanto que para o segundo mapa a variação na escala é de -1 a 5 logits (6 logits).  
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O logit é a unidade padrão estabelecida pela Modelagem Rasch, comum para 

as duas escalas, entretanto não faz sentido comparar os atributos e fazer uma 

afirmação do tipo: “a percepção dos alunos do PCI é n vezes maior que sua atitude 

para ciência no Programa”. Isto porque, além de se referirem a qualidades diferentes 

de traços latentes dos sujeitos o “zero” para cada escala está deslocado, ou seja, 

enquanto a média geral da atitude dos sujeitos tem valor 1, para a percepção esta 

media geral tem valor 2, além dos intervalos serem diferentes para cada atributo (4 

para atitude e 6 para percepção), o que reforça a impossibilidade da afirmação.  

A incoerência da comparação entre os atributos pode ser melhor compreendida 

se observarmos as médias estabelecidas na tabela 12 e na figura 11 a seguir, obtida 

mediante o software SPSS 2.0. Aqui, apresentamos as médias gerais para cada 

atributo com seu respectivo desvio e erro padrão, enquanto localizamos que na 

figura 11, as médias gerais na escala em logits dos seus respectivos traços latentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12: Medida da Atitude e da Percepção dos Alunos Integrante de PCI; (1) Meninos e 

(2) Meninas 

Fonte: Dados da pesquisa analisados pelo SPSS 

 

 

 

 

 

Figura 11: Variação na escala logits para os atributos atitude e percepção 

 
Podemos observar através da figura 11 uma média aproximada de 0,79 e um 

desvio padrão (SD=0,64) para atitude e média de 0,99 e desvio padrão (SD=0,46) 

para percepção. Assim, tomando as médias dos atributos e situando-os em suas 

respectivas escalas, notamos que apesar de estarem próximos de 1, este valor não 

representa a medida “média geral” para os dois atributos mas apenas para a atitude. 

Escala Logits - Atitude 

intervalo 

Escala Logits - Percepção 

intervalo 
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Ainda que as escalas sejam as mesmas (unidade padrão em logit), seus 

intervalos não são os mesmos e por esse motivo não podemos determinar qual 

atributo é “maior” (a interpretação dessa escala é feita em diferenças de intervalos, e 

não em relação a um valor absoluto); podemos apenas afirmar que os sujeitos 

possuem uma tendência a endossar positivamente cada atributo. Afinal, as médias 

dos sujeitos são superiores às dos itens para os dois atributos. 

Assim, conforme já estabelecido nas análises anteriores (a modelagem Rasch, 

a tabela de medidas e a variação das escalas), de modo geral podemos responder à 

primeira pergunta desta seção mediante a seguinte afirmativa: Os sujeitos possuem 

uma tendência a endossar mais positivamente tanto o atributo de percepção quanto 

o atributo atitude, o que nos permite fazer uma análise puramente qualitativa entre 

ambos, pois, em virtude do deslocamento na escala de logits, e se tratarem de 

atributos distintos, não há como comparar quantitativamente o valor desse maior ou 

menor endossamento entre os traços latentes atitude e percepção. 

Segunda Pergunta: Os atributos Atitude e Percepção mudam em função de 

características dos sujeitos como, por exemplo, gênero, tempo e stand? 

 

a) Gênero no PCI 

Para responder se existe diferença na atitude para ciência ou percepção do 

PCI entre meninos e meninas que integram o Programa vamos analisar o gráfico 7 a 

seguir. 

 
 

  

 

Tabela 13: Medida da Atitude e Percepção 

entre meninos(1) e meninas(2) do PCI. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Alunos do PCI, gênero masculino(1) e  feminino(2) 
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No gráfico, podemos notar uma menor dispersão dos sujeitos para o atributo 

percepção, seja para meninos ou meninas do PCI (blocos de menor comprimento). 

Quanto ao atributo atitude, este apresenta uma dispersão sutilmente maior para os 

integrantes de ambos os gêneros do programa (blocos de maior comprimento).  

Assim, de modo geral, podemos notar certa semelhança na estrutura de 

distribuição da média geral entre meninos e meninas, tanto para a atitude (média da 

linha pontilhada azul) quanto para a percepção (média da linha pontilhada verde). 

Ou seja, a variação dos traços latentes é praticamente a mesma no que tange ao 

gênero dos integrantes do Programa Ciência Itinerante. 

Olhando agora para a tabela 13, podemos observar numericamente quão 

próximas as médias dos traços latentes se encontram, no que se refere à variável 

gênero. Assim, com base na tabela 13, notamos que a diferença numérica entre 

meninos e meninas para o atributo atitude para ciência foi da ordem de 0,006, ao 

passo que para o atributo percepção do PCI, a diferença entre meninos e meninas 

foi da ordem de 0,061, o que aparentemente representa um dado irrelevante.  

Poderíamos aqui concluir que não há diferenças entre a atitude e a percepção 

entre meninos e meninas que integram o PCI. Entretanto, para podermos comprovar 

se as diferenças entre a variável gênero, referente à atitude e percepção dos 

integrantes do PCI, são estatisticamente relevantes, se fez necessário realizar o 

teste ANOVA com as amostras. Desse modo através do teste ANOVA (F=0,002, 

df=1,111 p=0,961), podemos concluir que não há diferenças entre a variável gênero 

no que tange à atitude ou mesmo a percepção dos alunos que integram o PCI. 

Voltando nossa atenção para o gráfico 7, podemos notar que a média da 

atitude e da percepção, para meninos e meninas do PCI, se encontram na região 

positiva do gráfico (acima da linha pontilhada vermelha). Tal representação nos 

permite também concluir que os alunos integrantes do Programa Ciência Itinerante 

independente do gênero possuem, de modo geral, uma tendência a endossar mais 

positivamente ambos os traços latentes, atitude e percepção. 

Buscando um respaldo na literatura pesquisada, percebemos que os autores 

como, por exemplo: OSBORNE, SIMON, TYTLER (2009) e ADAMUTI-TRACHT e 

ANDRES (2008) afirmam existir um contraste entre meninos e meninas no que tange 

ao interesse para à ciência, de modo que os meninos possuem uma atitude mais 

positiva/favorável do que as meninas. Entretanto, para KROGH e THOMSEN (2005) 

e AWAN (2011), esse perfil pode ser modificado através de uma mudança no 

currículo, de modo a atender aos interesses de ambos os gêneros. 
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Talvez nosso resultado esboce a fala desses últimos autores, pois a atividade 

itinerante desenvolvida no PCI faz parte do currículo desses alunos e as 

oportunidades oferecidas indiscriminadamente, isto é, sem favorecimentos, 

preferências e considerando as limitações de cada um, pode promover um equilíbrio 

entre meninos e meninas quanto às atividades que envolvem ciências e tecnologias.  

Podemos ainda, na contra mão deste pensamento supor que o resultado 

encontrado seja consequência do pequeno número de participantes, o que impediria 

perceber/descriminar a variação da amostra. Neste caso, se despossemos de uma 

amostra muito maior em relação a utilizada na pesquisa (114 sujeitos), talvez 

pudéssemos perceber tais variações quanto ao gênero dos integrantes do PCI, ou 

ainda confirmar, com propriedade, a hipótese inicial, isto é, não existe diferenças 

para os traços atitude e percepção entre meninos e meninas do PCI. 

Dessa forma, considerando apenas a primeira possibilidade descrita no 

parágrafo acima (a isonomia do tratamento para meninos e meninas do PCI) o 

resultado desta questão não é surpreendente, pelo contrário tal comportamento 

descrito já era esperado em virtude da conjuntura na qual os alunos de ambos os 

gêneros do Programa Ciência Itinerante são submetidos. 

 

b) Tempo de atuação no PCI 

Para responder se existe diferença na atitude para ciência ou percepção do 

PCI em virtude do tempo de participação do integrante no Programa analisamos o 

gráfico 8 a seguir. 

 

 

 

Tabela 14: Medida da Atitude e Percepção 

Durante o período de atuação no PCI. 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 8: Tempo de Participação no PCI (1Ano, 2 Anos e 3Anos) 



131 

 

No gráfico 8, acima, podemos notar uma menor dispersão dos sujeitos para o 

atributo percepção, em especial os alunos com três anos de participação no PCI 

(bloco de menor comprimento), do que o atributo atitude que apesar de uma menor 

dispersão para os sujeitos com três anos de atuação no Programa (bloco também de 

menor comprimento), ainda assim apresenta no total (considerando os três anos), 

uma dispersão maior que a média total do atributo percepção.  

Desse modo, com base no gráfico 8, a variação média no que tange ao tempo 

de participação do aluno no programa para os atributos atitude (linha pontilhada 

azul) e percepção (linha pontilhada verde) é muito pequena. Tal característica pode 

ser melhor visualizada através da tabela 14, onde podemos confirmar 

numericamente quão próximas as médias dos traços latentes se encontram, no que 

tange a variável tempo.  

Podemos aqui afirmar que, mediante a tabela 14, o atributo atitude para ciência 

durante o período de participação no PCI é aproximadamente igual, visto que a 

maior diferença estatística é da ordem de 0,049 (entre o primeiro e o segundo ano). 

Quanto ao atributo percepção do PCI, a maior diferença estatística é da ordem de 

0,025 (entre o primeiro e terceiro ano).  

Poderíamos então concluir que não há diferenças entre a atitude e a percepção 

entre os alunos com um, dois ou três anos de participação no PCI. Contudo, para 

podermos comprovar se as diferenças entre a variável tempo, referente à atitude e 

percepção dos integrantes do PCI, são estatisticamente relevantes, se fez 

necessário realizar o teste ANOVA com a amostra. Desse modo através do teste 

ANOVA (F=0,056, df=2,110 p=0,946), podemos concluir que não há diferenças entre 

a variável tempo no que tange à atitude ou mesmo a percepção dos alunos que 

integram o Programa Ciência Itinerante. 

Voltando nossa atenção para o gráfico 8, podemos notar que a média da 

atitude e da percepção, para o primeiro, segundo ou terceiro ano de participação no 

PCI, se encontram na região positiva do gráfico (acima da linha pontilhada 

vermelha). Tal representação, nos permite também concluir que os alunos 

integrantes do Programa Ciência Itinerante independente do tempo de participação 

no PCI possuem, de modo geral, uma tendência a endossar mais positivamente 

ambos os traços latentes, atitude e percepção. 

Destacamos aqui que este resultado não era esperado, pois estimava-se que 

aqueles integrantes com mais tempo de participação no PCI apresentassem tanto 

uma maior atitude para ciência quanto a percepção do programa.  
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Uma possível explicação seria o fato dos gestores do Programa Ciência 

Itinerante e, por consequência os orientadores dos stands, não estarem inovando a 

maneira como conduzem suas atividades de pesquisa em seus respectivos grupos.  

Dessa forma, o que poderia ser um fator de estímulo ao longo de sua 

permanência no PCI, isto é, reuniões e encontros de produção, passa a ser um 

elemento de pura repetição e ausência de inovação.  

Ou ainda, conforme já destacamos nos resultados quanto a questão de gênero, 

podemos, também aqui, supor que o resultado encontrado seja em virtude do 

pequeno número da amostra a qual a pesquisa foi submetida (114 sujeitos), o que 

impediria perceber/descriminar a variação do tempo de participação do aluno no 

PCI. Provavelmente com uma amostra maior poderíamos perceber tais diferenças, 

ou ainda confirmar a hipótese inicial, isto é, não existe diferenças entre os traços 

atitude e percepção para os integrantes do PCI ao longo de um, dois ou três anos de 

participação no mesmo. 

Assim, o que é visto como novidades e estímulos no primeiro ano de 

participação do aluno no PCI passa a ser uma ação repetitiva nos anos seguintes, 

sem agregar aos integrantes novos elementos e estímulos no que tange às suas 

atividades e obrigações durante o período que lhe resta no PCI. 

Outra explicação possível para o fato de não encontrarmos diferenças seja na 

atitude ou na percepção do sujeito, em relação ao tempo em que ele participa das 

atividades e dinâmica do PCI pode estar respaldada na limitação metodológica da 

pesquisa, visto que o instrumento acessou e avaliou tais mudanças em um estudo 

do tipo transversa e não longitudinal. Isto é, a aplicação do instrumento na pesquisa 

não nos permite olhar a evolução dos mesmos sujeitos ao longo do tempo dentro. 

 

c) Stands/Áreas do conhecimento do PCI 

Por fim, vamos avaliar qual a relação entre o preditor “Stand do PCI” e a atitude 

para ciência e/ou a percepção do PCI pelos integrantes do Programa.  

Do ponto de vista estatístico, não identificamos diferenças entre as médias de 

atitude e percepção dos sujeitos que participam de cada stand (ver tabela 15, a 

seguir). Esta condição pode ser explicada através do número reduzido de 

participantes do PCI, em seus respectivos stands, impossibilitando assim uma 

estimativa estatística mais robusta. 
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Tabela 15: Medida da Atitude e da Percepção dos Alunos Integrante de PCI. 

 

Analisando a tabela 15 podemos notar que o traço atitude possui uma menor 

dispersão do que o traço percepção.  

Contudo, esta afirmação pode ser verificada através do cálculo ente a maior e 

menor média para cada traço latente, o que neste caso nos daria 0,227 (0,869 – 

0,642) para a atitude e 0,625 (1,401 – 0,776) para percepção.  

Este resultado pode ser também observado, com maior clareza, através das 

curvas mostradas no gráfico 9 a seguir. Nesse gráfico temos explicitada a média dos 

integrantes de cada stand/área do conhecimento e sua tendência em endossar de 

forma mais positiva ou negativa o traço atitude ou percepção.  

Poderíamos então concluir que não há diferenças entre a atitude e a percepção 

entre os alunos em virtude de qual stand ele participa no PCI. Contudo, para 

podermos comprovar se as diferenças entre a variável tempo, referente à atitude e 

percepção dos integrantes do PCI, são estatisticamente relevantes, se fez 

necessário realizar o teste ANOVA com a amostra. Desse modo através do teste 

ANOVA (F=1,216, df=5,107 p=0,309), podemos concluir que não há diferenças entre 

a variável stand/área do conhecimento no que tange à atitude ou mesmo a 

percepção dos alunos que integram o Programa Ciência Itinerante. 

 

STAND/ÁREAS DO CONHECIMENTO ATITUDE  PERCEPÇÃO 

Ciências Exatas e da Terra 0,815 0,903 

Ciências Biológicas 0,642 0,980 

Engenharias 0,747 1,113 

Ciências da Saúde 0,776 0,776 

Ciências Agrárias 0,869 1,008 

Ciências Socialmente Aplicadas 0,826 1,401 

Linguística, Letras e Artes 0,688 0,951 

TOTAL 0,787 0,991 
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Gráfico 9: Média da Atitude e da Percepção de cada Stand/Área do Conhecimento do PCI 

 

Uma análise possível, do gráfico 9, nos dá indício (por não existir diferença 

estatística significativa) de que, na escala logit, tanto a atitude para ciência quanto a 

percepção do PCI são endossadas de forma positiva pelos integrantes do programa, 

pois as médias dos atributos são positivas, apesar de (na escala logit) termos em 

média uma percepção sutilmente maior do que a atitude. 

Outra análise, para o gráfico 9, estaria voltada para os stands com maior 

percepção e atitude, isto é, “Ciências Socialmente Aplicadas” e “Ciências Agrárias”, 

respectivamente, e também os stands com menor percepção e atitude, isto é, 

“Ciências da Saúde” e “Ciências Biológicas” respectivamente. Desse modo, uma 

possível explicação para este resultado está no fato de cada stand ter total liberdade 

para conduzir não apenas suas atividades de grupo de pesquisa, ou seja, reuniões, 

discussão de experimentos e construção de projetos, como também sobre a filosofia 

e os objetivos do projeto em suas apresentações.  

Assim, conforme mostra o gráfico 9, podemos inferir que estas atividades não 

estão afinadas ou em sincronia entre os stands, de modo que alguns orientadores 

podem estar executando tais procedimentos, em seus respectivos stands, com 

maior frequência e maior assessoramento do que os demais.  

Outro fato curioso diz respeito aos stands “Ciências da Saúde” e “Ciências 

Exatas e da Terra” pois, a média estatística de atitude e percepção (dos integrantes) 

é justamente a mesma para o primeiro stand e muito próxima para o segundo stand.  
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Para os integrantes desses stands, estimamos que o trabalho de 

conscientização da atividade itinerante desenvolvida no PCI, bem como as 

atividades de cunho acadêmico, tais como reuniões, discussão de textos e oficinas, 

são realizadas com a mesma intensidade.  

É importante aqui esclarecer que o tratamento estatístico realizado nesta seção 

às variáveis: “gênero”, “tempo” e “curso”, foi também realizado à variável “stand”, 

porém não foi possível sua reprodução gráfica devido à influência direta de dois 

fatores: o primeiro trata do elevado número de Stands (16 stands), tornando a 

visualização através do gráfico inviável para qualquer tipo de análise, e o segundo 

se refere ao número de participantes em cada Stand, pois mesmo os grupos de 

pesquisa mais numerosos como “Química” (com 15 integrantes) e “Física” (com 10 

integrantes) e, principalmente, os grupos menos numerosos como “Alimentação 

Alternativa” e “Bovinocultura” (com 5 integrantes cada) este número é considerado 

muito pequeno para uma análise de correlação estatística entre os grupos/stands,  

impossibilitando-nos de fazer qualquer tipo de afirmação acerca dessa variável. 

Assim, chegamos à conclusão de que nenhuma das variáveis preditoras 

investigadas (gênero, tempo ou curso) explica a existência de diferenças entre os 

atributos atitude e percepção. 

Terceira Pergunta: Qual a relação entre atitude para ciência e percepção dos 
alunos integrantes do PCI? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 16: Correlação de Pearson entre os traços latentes Atitude e Percepção. 
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Com base na tabela 16, notamos que a correlação entre os traços latentes 

atitude para ciência e percepção do PCI são estatisticamente irrelevantes, pois, 

conforme definição descrita na seção 7.1.1, que trata da análise fatorial exploratória, 

a correlação de Pearson pode assumir os seguintes valores: -1 (para uma 

correlação inversamente proporcional entre as variáveis), 1 (para uma correlação 

direta entre as variáveis) e 0 (quando não há correlação entre as variáveis).  

Assim, observando os valores explicitados na referida tabela, podemos notar, 

em primeira instância, uma tendência de correlação inversa entre os atributos atitude 

e percepção, por conta do sinal negativo que carrega o fator de correlação de 

Pearson (-0,069). Contudo, o valor aproximado -0,07 está, mais próximo de zero 

(0,0) do que de -1,0 e por isso substituímos a concepção de relação inversa entre os 

traços latentes pela não existência de correlação entre os atributos atitude para 

ciência e percepção do PCI. 

Dessa forma, a partir das análises realizadas mediante as perguntas feitas 

nesta seção chegamos à conclusão que o resultado da pesquisa quanto ao objetivo 

principal de investigar as atitude para ciência e a percepção dos integrantes do 

Programa Ciência Itinerante pode ser assim resumida: as variáveis investigadas são 

independentes entre si, ou seja, o fato de um determinado integrante ter uma atitude 

positiva para a ciência independe da sua percepção do PCI e vice versa. 

Por fim, levando-se em consideração que os instrumentos foram avaliados 

mediante três parâmetros distintos (IPC, Índices da Análise Fatorial e Mapas de 

Itens), onde cada parâmetro atingiu valores que estão dentro dos padrões 

estatísticos estabelecidos pela teoria de testes, podemos então afirmar que os 

instrumentos de coleta (questionários Likert para atitude e percepção), de modo 

geral, foram bem validados. 
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CAPÍTULO 6: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aqui apresentaremos as conclusões, implicações e limitações dos resultados 

da investigação tendo como principal objetivo subsidiar o desenvolvimento de 

futuras pesquisas na área. 

 

6.1 Resultados Gerais 

 

A pesquisa teve como principal objetivo investigar os traços latentes atitude e 

percepção dos alunos integrantes do Programa Ciência Itinerante (PCI) do Instituto 

Federal Baiano, Campus Catu-BA, durante seu período de vivência e atuação no 

Programa. 

Os resultados obtidos podem ser encarados como elementos para novos 

estudos e aplicações. Não apenas por investigar traços latentes numa atividade de 

cunho científico e educacional presente em diversas regiões do país, ou seja, em 

atividades itinerantes, como também por descrever de forma sistemática e criteriosa 

o processo de elaboração, validação e ajuste de dois instrumentos de coleta com 

características específicas distintas entre si.  

Assim, ao final de toda a trajetória metodológica (elaborações, reelaborações, 

validações, e ajustes estatísticos) à qual os instrumentos, questionários Likert, foram 

submetidos, é possível afirmar que a pesquisa construiu dois bons instrumentos de 

medição (uma para cada atributo) gerando, por consequência, resultados com grau 

de credibilidade satisfatório, sendo o instrumento Likert de atitude ligeiramente 

melhor validado que o instrumento de percepção.  

A justificativa para que o instrumento de atitude tenha sido melhor validado 

está no fato de sua construção ter como principal referência um único documento 

(um regimento) cujos objetivos e características estão bem definidos e localizados, 

facilitando assim a elaboração e até mesmo variações dos itens vinculados aos 

respectivos atributos, o que não ocorreu com o instrumento de percepção no qual 

temos uma vasta literatura na qual buscamos sintetizar algumas das principais 

discussões  presentes nos trabalhos investigados, resultando num esforço de 

elaboração e reelaboração muito criterioso e difícil. A prova desta dificuldade é que 

levamos aproximadamente um ano para construir os instrumentos, em especial o de 

atitude para ciência. 
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Entre os resultados, a pesquisa aponta para o fato dos sujeitos (alunos 

integrantes do PCI) apresentarem uma tendência a endossar mais positivamente do 

que negativamente elementos relacionados à percepção e a atitude. 

É importante lembrar, mais uma vez, que o sutil destaque relacionado ao 

atributo percepção do PCI não pode ser comparado/quantificado com o atributo 

atitude por conta da diferença existente na variação da escala logit padrão, restando 

apenas afirmar que os sujeitos endossam ambos os atributos de forma positiva.  

Assim, uma tendência para o equilíbrio entre os atributos atitude para ciência e 

percepção do PCI era esperado, visto que há um intenso e cuidadoso trabalho por 

parte dos coordenadores gerais e de stands, não apenas para a importância das 

atividades realizadas no PCI, mas também para as atividades desenvolvidas nos 

respectivos grupos de pesquisas.  

Outro resultado que também não surpreende diz respeito à variável “gênero no 

PCI” o qual indica que não há diferenças entre meninos e meninas que integram o 

programa. Uma possível explicação para estre fato está na condição dos 

coordenadores gerais e de stand não realizar qualquer distinção quanto ao 

tratamento entre os integrantes do programa, de modo que meninos e meninas têm 

as mesmas condições, dentro do PCI, para criar, participar, sugerir, opinar, 

modificar, se desenvolver etc.  

Entretanto, a possibilidade descrita acima deve ser avaliada com muita cautela, 

pois, o fato de oferecer condições e oportunidades iguais para ambos os gêneros 

não garante que meninos e meninas irão desenvolver a mesma atitude para a 

ciência e/ou percepção do PCI. É preciso também considerar outros fatores que não 

sejam meramente contextuais como, por exemplo: interesses intrínsecos, motivação 

e cultura. O que ressaltamos, não ter sido o alvo desta análise. 

Analisando mais um resultado da pesquisa, desta vez referente à variável 

“tempo de participação no PCI”, vimos que esta apresentou um dado inesperado, 

pois não foram detectadas diferenças significativas entre os alunos com um, dois ou 

três anos no PCI. De modo geral, esperava-se que os integrantes com mais tempo 

de participação no programa tivessem uma atitude e uma percepção maior que os 

alunos com menos tempo. Uma possível explicação para este resultado está voltada 

para o trabalho de divulgação, conscientização e importância das atividades do PCI, 

bem como às práticas e reuniões dos stands/grupos de pesquisa, ambos realizados 

dentro do Campus e que podem não estar estimulando suficientemente os 

integrantes para novas descobertas e/ou novos horizontes. 
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Podemos, com esse resultado, supor que o Programa não está agregando 

novas experiências, descobertas e estímulos para seus integrantes, após o primeiro 

ano de participação no mesmo, de modo que o aluno não está sendo estimulado a 

novas experiências, descobertas e estímulos durante sua vivência e atuação no 

programa. Entretanto, essa hipótese deve ser investigada com mais cuidado em 

outros desenhos metodológicos, em virtude das nossas limitações para constatar 

esse tipo de evidência. 

 

6.2 Implicações e Limitações da Pesquisa 

 
Ao vislumbrar o final desta pesquisa podemos considerar que esta carrega, 

como destaque, os seguintes valores. 

 Não existe em 20 anos de existência do Programa Ciência Itinerante um 

estudo desta natureza, isto é, que procure investigar e acessar as atitudes 

para ciência bem como a percepção dos integrantes frente ao PCI: 

 O instrumento referente à atitude para ciência busca acessar o tema de forma 

eclética, versando sobre interesse, cotidiano, credibilidade, política, sociedade 

e ética. Instrumentos com esse viés não são comuns, pois geralmente as 

pesquisas concentram-se numa área específica; 

 Utilizamos, de forma sofisticada, o modelo geral utilizado pela psicometria 

para mensurar traços latentes, pois nosso instrumento faz a correlação entre 

atributos específicos para, a partir destes, acessar o atributo geral. Os 

instrumentos que buscam acessar atitude nos sujeitos presentes na literatura 

tratam de forma direta os observáveis aos atributos desejados, sem fazer uso 

de atributos específicos para corroborar o atributo geral. Daí poder classificar 

nosso modelo como sofisticado e não facilmente encontrado na literatura. 

 Os instrumentos de coleta passaram por um criterioso processo de 

elaboração e reelaboração dos itens, além de validação por pares e por 

amostra (do tipo score, IPC), além de análise fatorial exploratória (AFE) e 

confirmatória (AFA), para ambos, cujos fatores de ajuste apresentaram 

índices de forma satisfatória quanto à validade e confiabilidade dos 

instrumentos Likert de atitude e percepção. O que, evidentemente, não isenta 

o instrumento de novos ajustes para aqueles itens que possam ser 

classificados como problemáticos ou de difícil acesso. 



140 

 

Quanto às dificuldades presentes na pesquisa (tendo como foco o objetivo 

geral), os dados nos mostram que para analisar mais refinadamente a questão de 

percepção e atitude é necessária um número maior de sujeitos além de um estudo 

longitudinal (em longo prazo), de modo que pudéssemos acompanhar os mesmos 

sujeitos por dois ou três anos.  

Assim, percebemos que uma pesquisa transversal (no prazo de um ano), como 

desenvolvida no Mestrado, pode não oferecer condições para analisar o que 

pretendíamos e consequentemente apresentar resultados mais específicos como, 

por exemplo, a não correlação entre atitude para ciência e percepção dos 

integrantes do PCI.  

Contudo, acredito que a dificuldade encontrada pode ser vista como um 

obstáculo válido, especialmente por conseguirmos identificar qual metodologia 

melhor se adéqua para responder o tipo de questão feita. Desse modo, reforço que 

para um estudo desse porte deve-se realizar uma pesquisa do tipo longitudinal e não 

transversal. O que não deixa de ser um resultado importante do ponto de vista de 

orientação para novos pesquisadores. 

Entretanto, outras dificuldades podem ser apontadas nesta pesquisa, a saber: 

 A impossibilidade de realizar uma revisão sistemática de literatura sobre o 

tema atitude para ciência proposta inicialmente, por conta do elevado número 

de artigos existentes (179 artigos) e do pouco tempo que tínhamos para 

concluir a pesquisa (dois anos para o mestrado), visto que a construção dos 

dois instrumentos com 10 atributos e 50 itens, no total, levou cerca de um ano 

para ser concluído. Pretendemos realizar esta revisão em estudos futuros. 

 O número reduzido de alunos que participaram na primeira validação do 

instrumento de atitude para ciência, (168 respondentes) e o número ainda 

menor na segunda validação (133 respondentes) se deve à desestruturação 

gerada em vários Campi do IF Baiano e IF Bahia, frutos de greve da categoria 

docente no período de aplicação dos questionários. 

 O número reduzido de Juízes (10 respondentes) que participaram da 

validação por pares, do instrumento de percepção do PCI, impossibilitando 

um tratamento estatístico mais detalhado quanto ao atributo percepção. 

Entretanto a participação destes foi fundamental, visto que o ajuste dos 

índices mostraram que o instrumento de percepção foi melhor validado em 

relação ao instrumento de atitude; 
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 Os resultados estatísticos poderiam ser mais expressivos, de modo a mostrar 

maiores diferenças entre as variáveis indicadores escolhidas (gênero, tempo, 

curso), para os atributos atitude para ciência e percepção do PCI. Tal 

condição pode ser explicada pelo fato do reduzido número de participantes 

respondentes do programa (114 sujeitos), apesar de termos alcançado 92% 

do total de integrantes do PCI, que consta de 124 integrantes no total. 

Dessa forma, diante dos pontos positivos e também negativos referentes à 

elaboração e execução desta pesquisa, acreditamos que a mesma se apresenta 

com reais possibilidades de estudos futuros, bem como instrumento de referência 

bibliográfica para pesquisadores da área. 

Desejamos que nossa investigação possa contribuir para futuros trabalhos, 

especialmente do ponto de vista metodológico, no que tange os procedimentos de 

construção, validação (distintos) de instrumentos com objetivo de acessar traços 

latentes a quaisquer estudantes.  

Assim, mediante estratégias de procedimentos teóricos (revisão de literatura) e 

empíricos (construção e validação dos instrumentos de coleta), buscamos não 

apenas encontrar as respostas para nossa pergunta de pesquisa, como também, 

diante do confronto com as dificuldades, encaminhar perspectivas e 

desdobramentos futuros, de modo que esta pesquisa possa também levantar 

questões importantes e novos problemas na área apontando para novas pesquisas. 

Por fim, tenho a certeza que fiz o meu melhor e me dediquei muito para esta 

pesquisa. O aprendizado metodológico foi imenso, e dentre eles destaco: a 

esquematização da revisão de literatura (e poder relacionar os textos com os 

resultados encontrados), a construção, validação e ajuste dos instrumentos de 

coleta (dois instrumentos com mesma estrutura, mas características distintas), a 

manipulação de ferramentas para tratamento estatísticos dos dados (quatro 

softwares distintos: EXCEL, SPSS, MPLUS e WINSTEPS), além de conhecer 

índices estatísticos e seus significados.  

De fato, foi uma grande experiência que mudou completamente a forma de 

encarar uma pesquisa acadêmica e que mesmo na condição de pesquisador em 

processo de formação me sinto preparado e confiante para dar continuidade a 

futuras pesquisas. 
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Anexo 1: Termo de Compromisso IF Baiano – Secretaria - Campus Catu-Ba. 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

CAMPUS CATU – BA 

TERMO DE COMPROMISSO 

Como responsável legal do aluno(a) _________________________ comprometo-

me a: 

1. Arcar, total ou parcialmente com quaisquer danos que por ventura venham a 

ser causados, dolosa ou culposamente, ao patrimônio público desta 

Instituição, por aquele pelo qual sou responsável. 

2. Assegurar a participação do aluno supracitado em atividades programadas 

pelo Instituto; 

3. Eximir de responsabilidade o Instituto quanto aos possíveis incidentes 

relativos à saídas irregulares do aluno sob minha responsabilidade; 

4. Não responsabilizar o Instituto por perdas, roubos ou danos causados por 

outrem a aparelhos eletrônicos de uso pessoal, pois reconheço que cabe ao 

aluno a vigilância e guarda de seus pertences; 

5. Acompanhar o rendimento escolar, bem como a frequência do aluno sob 

minha responsabilidade comparecendo às Reuniões de Pais e Mestres e à 

Instituição sempre que solicitado pelos setores competentes; 

6. Fazer cumprir o uso do uniforme nas aulas teórico-práticas; e nas 

dependências do Instituto das 08h às 17h, ou quando em atividade curricular 

fora da instituição. 
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Para tanto, dato e assino o presente termo. 

 

Catu, _________ de ______________________________ de __________. 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

 

 

Nome do estudante:____________________________________________________ 

Pseudônimo: __________________________________________________________ 

Email:________________________________________________________________ 

Telefone:_____________________________________________________________ 

Assinatura do estudante:_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

Apêndice 1: Termo De Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: Atitudes com relação à ciência dos estudantes do Projeto 

Ciência Itinerante do Instituto Federal Baiano Campus Catu-Ba. 

Pesquisador responsável: Moisés da Cruz Silva – IF Baiano 
Demais Pesquisadores: Prof. Dr. Elder Sales Teixeira – UEFS (orientador) 
                                       Profa. Dra. Amanda Amantes Neiva Ribeiro – UFBA (coorientada) 
                                       MsC. Tamila Marques Silveira – UFBA 
 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa acadêmica educacional cujo 

objetivo é investigar as atitudes com relação à ciência, e a percepção de estudantes do IF 

Baiano quanto ao Projeto Ciência Itinerante (PCI) do Instituto Federal Baiano, Campus Catu-

Ba (grupos de Física, Química, Biologia e Matemática).  

Pesquisas em educação pretendem auxiliar pesquisadores e educadores a compreenderem 

melhor os processos educativos dos estudantes, visando sempre seu aperfeiçoamento. Este 

estudo produzirá conhecimento relevante para todos os envolvidos com o processo 

educacional, sejam professores, alunos, pais, futuros pesquisadores etc. 

A pesquisa será realizada a partir dos dados coletados com os seguintes instrumentos: um 

questionário aberto e outro questionário fechado (tipo Likert), além da modelagem Rasch 

para tratamento desses dados. A participação voluntária dos estudantes constitui em 

responder estes questionários. 

Apenas o pesquisador responsável e os pesquisadores acima citados terão acesso ao 

conteúdo dos dados que serão devidamente arquivados e de uso exclusivo para fins da 

pesquisa. Os dados não serão divulgados, em hipótese alguma, para o público externo ou 

interno. Estes dados não serão utilizados para avaliação de condutas dos estudantes, nem 

para avaliação da disciplina, ou seja, caso o estudante opte por não participar da pesquisa 

não sofrerá qualquer penalidade nas disciplinas do seu curso. Os resultados da pesquisa 

serão publicados em encontros científicos e revistas especializadas contendo, 

eventualmente, citações anônimas e utilizando nomes fictícios (pseudônimos) para os 

estudantes, que terão, assim, sua identidade preservada, e estarão disponíveis a todos, ao 

final do estudo. Além disso, a participação dos estudantes na pesquisa não envolverá 

qualquer despesa para os mesmos.  
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A participação dos estudantes na pesquisa é de caráter livre e voluntário, não havendo 

nenhum tipo de obrigatoriedade para participar e nenhum tipo de penalidade para quem não 

participe. Os estudantes não serão obrigados a fazer qualquer atividade que extrapole suas 

tarefas escolares comuns, também não haverá qualquer vinculação entre as respostas 

dadas e a identidade pessoal dos respondentes. Além do mais, aqueles que consentirem 

participar podem, em qualquer fase da pesquisa, retirar seu consentimento sem nenhuma 

penalidade.  

Se você concorda que seu filho participe, por favor, assine este termo no campo indicado 

abaixo. Isso será considerado prova de sua concordância. Por favor, forneça também seu 

endereço eletrônico e telefone para contatos posteriores. Este termo constará de duas vias, 

uma que ficará de posse do pesquisador e outra de posse do participante. 

Agradeço a atenção e estou à disposição para maiores esclarecimentos que julgue 

necessário sobre a metodologia. 

 



152 

 

Apêndice 2: Atributos do Questionário Likert (Atitude para Ciência) 

 

I – CIÊNCIA E INTERESSE (CIN): Busca acessar o interesse do estudante sobre 

temas/assuntos que envolvam ciência. 

1. Gosto de assistir programas sobre ciência. 

2. Gosto de ler artigos e revistas com informações científicas. 

3. Quero prestar vestibular para uma profissão que envolva Ciência. 

4. Gosto de ir aos museus de Ciência. 

5. Gosto estar atualizado sobre os avanços da Ciência. 

 

II – CIÊNCIA E COTIDIANO (CCO): Busca acessar como o conhecimento do 

estudante sobre ciência interfere nas ações do seu cotidiano. 

1. O conhecimento científico, nas mais variadas situações, me ajuda a tomar 

decisões. 

2. O conhecimento científico me ajuda a compreender melhor o meio ambiente. 

3. Me baseio na ciência no meu dia a dia, como por exemplo, usar roupas claras 

em dias de Sol intenso. 

4. Tenho o hábito de acessar notícias, informações e/ou programas sobre 

Ciência. 

5. Me baseio na ciência no meu dia a dia, como por exemplo, quando está 

relampejando procuro me afastar das árvores. 

 

III – CIÊNCIA E CREDIBILIDADE (CCR): Busca acessar a confiança/credibilidade 

do estudante frente ao conhecimento estabelecido pela ciência. 

1. Acredito que o homem foi a Lua, porque a ciência mostrou isso. 

2. A ciência explica todos os fenômenos da natureza. 

3. Tudo que é cientifico é confiável. 

4. Tenho confiança em usar medicamentos que são testados pela ciência. 

5. Confio nas informações científicas para tomar decisões em minha vida. 
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IV – CIÊNCIA, POLÍTICA E SOCIEDADE (CPS): Busca acessar como o estudante 

relaciona conhecimento científico com política e com sociedade. 

1. Ciência e Política atuam juntas para produzir resultados para a sociedade. 

2. O investimento em ciência depende de decisões das autoridades políticas. 

3. O investimento numa determinada área de pesquisa e não em outra depende 

da política de governo. 

4. Política, ciência e sociedade estão intimamente ligados, pois, se um deles for 

afetado gera impactos nos outros dois. 

5. Investimentos do governo em ciência resultam em melhorias na qualidade de 

vida das pessoas. 

 

V – CIÊNCIA E ÉTICA (CET): Busca acessar como o estudante relaciona o 

conhecimento científico com o comportamento ético. 

1. As produções da ciência são conduzidas com a preocupação sobre os 

impactos sociais. 

2. As pesquisas científicas devem ser delimitadas por critérios éticos. 

3. A ciência influencia nos valores éticos compartilhados pela sociedade. 

4. As investigações da ciência são de importância para si própria, 

independentemente das suas consequências éticas e sociais. 

5. Todos os resultados de pesquisa científica devem ser compartilhados com a 

sociedade. 
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Apêndice 3: Questionário tipo Likert (Atitude para Ciência) 

Pesquisa: Atitudes com relação à ciência dos estudantes do Projeto Ciência Itinerante do Instituto Federal Baiano. 

Prezado(a) estudante, 

Este questionário é parte integrante de um projeto de pesquisa que tem como objetivo investigar as atitudes com relação a ciência dos integrantes do 

Programa Ciência Itinerante (PCI), do Instituto Federal Baiano, Campus Catu-Ba, durante seu período de vivência e atuação. 

1. Instruções: 

 Não existe resposta certa ou errada, o que realmente importa nesta pesquisa é o seu ponto de vista. 

 A pesquisa se compromete em manter sua participação em absoluto sigilo. 

2. Dados 

3. Nome Completo: _______________________________________________________________  

4. Sou estudante do Curso: _________________________________________________________ 

Sou Membro do Stand: __________________________________________________________    

Sou integrante do PCI a: menos de 1 ano (   ), entre 1 e 2 anos (   ), mais de 2 anos (   ) 

Data: _____/_____/_______                                                                                                          
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ASSERTIVAS 
concordo 
totalmente 

concordo 
nem concordo 
nem discordo 

discordo 
discordo 

totalmente 

1 Gosto de assistir programas sobre ciência.      

6 O conhecimento científico, nas mais variadas situações, me ajuda a tomar 

decisões. 
     

11 Acredito que o homem foi a Lua, porque a ciência mostrou isso.      

16 Ciência e Política atuam juntas para produzir resultados para a sociedade.      

21 As produções da ciência são conduzidas com a preocupação sobre os 

impactos sociais. 
     

2 Gosto de ler artigos e revistas com informações científicas.      

7 O conhecimento científico me ajuda a compreender melhor o meio ambiente.      

12 A ciência explica todos os fenômenos da natureza.      

17 O investimento em ciência depende de decisões das autoridades políticas.      

22 As pesquisas científicas devem ser delimitadas por critérios éticos.      

3 Quero prestar vestibular para uma profissão que envolva Ciência.      

8 Me baseio na ciência no meu dia a dia, como por exemplo, usar roupas 

claras em dias de Sol intenso. 
     

13 Tudo que é cientifico é confiável.      

18 O investimento numa determinada área de pesquisa e não em outra 

depende da política de governo. 
     

23 A ciência influencia nos valores éticos compartilhados pela sociedade.      

4 Gosto de ir aos museus de Ciência.      

9 Tenho o hábito de acessar notícias, informações e/ou programas sobre 

Ciência. 
     

14 Tenho confiança em usar medicamentos que são testados pela ciência.      

19 Política, ciência e sociedade estão intimamente ligados, pois, se um deles 

for afetado gera impactos nos outros dois. 
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ASSERTIVAS 
concordo 
totalmente 

concordo 
nem concordo 
nem discordo 

discordo 
discordo 

totalmente 

24 As investigações da ciência são de importância para si própria, 

independentemente das suas consequências éticas e sociais. 
     

5 Gosto estar atualizado sobre os avanços da Ciência.      

10 Me baseio na ciência no meu dia a dia, como por exemplo, quando está 

relampejando procuro me afastar das árvores. 
     

15 Confio nas informações científicas para tomar decisões em minha vida.      

20 Investimentos do governo em ciência resultam em melhorias na qualidade 

de vida das pessoas. 
     

25 Todos os resultados de pesquisa científica devem ser compartilhados com 

a sociedade. 
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Apêndice 4: Atributos do Questionário Likert (Percepção do PCI) 

 

I – CONCEPÇÃO DO PCI (CON): Busca acessar como o estudante compreende os 

objetivos do PCI. 

1. Popularizar a ciência, a tecnologia e o conhecimento científico para 

professores, estudantes e comunidade é um dos objetivos do PCI. 

2. Atender às diversas localidades que tenham dificuldade de acesso ao 

conhecimento científico é uma proposta do PCI. 

3. O PCI busca motivar estudantes, professores e comunidade ao estudo dos 

conhecimentos tecnológicos e científicos. 

4. O PCI visa contribuir para divulgar os trabalhos científicos realizados por 

professores e estudantes do IF Baiano. 

5. O lúdico utilizado nas apresentações do PCI tem o objetivo de aproximar o 

público alvo do conhecimento científico. 

 

II – GESTÃO DO PCI (GES): Busca acessar como o estudante percebe a gestão, 

direção, condução do PCI. 

6. Um desempenho satisfatório nas disciplinas escolares tem sido um fator de 

permanência do estudante no PCI. 

7. Reuniões de grupos de estudos tem sido fundamentais para um maior 

crescimento e desempenho dos integrantes do PCI. 

8. Reuniões que antecedem as viagens para apresentações tem servido para 

traçar um plano de ação no referido evento. 

9. Escutar as sugestões e propostas dos estudantes do PCI tem sido uma prática 

adotada pelos professores em seus grupos. 

10. A renovação dos materiais, métodos ou metodologias dos Stands são 

imprescindíveis para a continuidade do PCI. 
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III – INTEGRAÇÃO NO PCI (INT): Busca acessar como o estudante entende a 

relação entre o PCI com a Escola e a Sociedade. 

11. A linguagem científica, usada nas apresentações, tem sofrido adaptações em 

função da melhor compreensão do público alvo. 

12. O PCI tem facilitado o acesso de localidades carentes ao conhecimento 

científico e tecnológico. 

13. A integração das pessoas durante as apresentações tem contribuído para 

aproximar a ciência da vida dessas pessoas. 

14. A participação do público, mediante perguntas, discussões etc. tem fortalecido 

a interação entre o PCI e a comunidade. 

15. Quanto maior tem sido a integração do público com o PCI maior tem sido a 

difusão do conhecimento científico. 

 

IV – PARTICIPAÇÃO NO PCI (PAR): Busca acessar como os estudantes percebem 

o seu envolvimento e dos demais integrantes do PCI. 

16. Os grupos de estudos do PCI tem influenciado na motivação, desempenho e 

crescimento dos estudantes nos stands. 

17. Uma boa participação dos integrantes do PCI é consequência do domínio de 

conteúdo e tratamento cordial com o público. 

18. Para que os integrantes do PCI desenvolvam bem suas atividades é 

necessário a superação de alguns desafios. 

19. O interesse em desenvolver o conhecimento científico tem sido um bom 

indicativo de envolvimento dos integrantes com o PCI. 

20. Um bom envolvimento com o PCI pode ser percebido através da disposição 

dos integrantes para conservar ou produzir novos materiais. 
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V – RESULTADOS NO PCI (RES): Buscam acessar como o estudante percebe se 

os objetivos do PCI estão sendo alcançados. 

6. A interação entre comunidade e o PCI durante as apresentações tem 

promovido, de fato, a popularização do conhecimento científico. 

7. O número de convites para reapresentação em eventos (feiras, encontros 

etc.) tem indicado o reconhecimento do PCI pela comunidade. 

8. O PCI, através de suas atividades tem motivado professores, estudantes e 

comunidade para o estudo dos conhecimentos científicos. 

9. O PCI tem gerado trabalhos relevantes que são divulgados para a 

comunidade. 

10. A maneira informal de divulgar o conhecimento científico tem favorecido uma 

maior participação das pessoas que assistem as apresentações do PCI. 
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Apêndice 5: Questionário tipo Likert (Percepção do PCI) 

 

Pesquisa: Atitudes com relação à ciência dos estudantes do Projeto Ciência Itinerante do Instituto Federal Baiano. 

Prezado(a) estudante, 

Este questionário é parte integrante de um projeto de pesquisa que tem como objetivo investigar as atitudes com relação a ciência dos integrantes do 

Programa Ciência Itinerante (PCI), do Instituto Federal Baiano, Campus Catu-Ba, durante seu período de vivência e atuação. 

21. Instruções: 

 Não existe resposta certa ou errada, o que realmente importa nesta pesquisa é o seu ponto de vista. 

 A pesquisa se compromete em manter sua participação em absoluto sigilo. 

22. Dados 

23. Nome Completo: _______________________________________________________________  

24. Sou estudante do Curso: _________________________________________________________ 

Sou Membro do Stand: __________________________________________________________    

Sou integrante do PCI a: menos de 1 ano (   ), entre 1 e 2 anos (   ), mais de 2 anos (   ) 

Data: _____/_____/_______  
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IMPORTANTE: Para as questões da tabela abaixo utilize as informações seguintes: 

1 – A primeira coluna reporta itens que gostaríamos que avaliasse segundo dois critérios: 

a) Categoria item: Diz respeito à classificação de cada item segundo um sistema categórico que elaboramos. Utilize estas categorias para 

indicar a qual delas o item pertence 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Objetivo do item: Pedimos que avalie o objetivo de cada item estabelecido na segunda assertiva, marcando o nível de concordância 

com o que está escrito. Para isso, utilize a escala 

 

 

 

 

 

2 – Na terceira coluna há um espaço para que você possa registrar seus comentários, críticas ou sugestões em relação a cada item. 

CONCEPÇÃO DO PCI (CO) 

 Busca acessar como o estudante compreende os objetivos do PCI. 
GESTÃO DO PCI (GE) 

 Busca acessar como o estudante percebe a organização, direção, condução do PCI. 

. 

INTEGRAÇÃO DO PCI (IN) 

 Busca acessar como o estudante entende a relação entre o PCI com a Escola e a Sociedade. 

. 

. 

PARTICIPAÇÃO NO PCI (PA) 

 Busca acessar como os estudantes percebem a participação/envolvimento dos integrantes do PCI. 

. 

. 

RESULTADOS NO PCI (RE) 

 Buscam acessar como o estudante percebe se os objetivos do PCI estão sendo alcançados. 

. 

. 

CF = CONCORDO FORTEMENTE 

ESCALA 

LIKERT 

C = CONCORDO 

D = DISCORDO 

I = INDIFERENTE 

DF = DISCORDO FORTEMENTE 
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ASSERTIVAS LOCALIZAÇÃO E OBJETIVO DO ÍTEM COMENTÁRIOS 

1 Popularizar a ciência, a tecnologia e o conhecimento científico 

para professores, estudantes e comunidade é um dos objetivos do 

PCI. 

1 – A qual atributo esse item pertence? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende os objetivos 
do PCI através da popularização da ciência, da tecnologia e do 
conhecimento científico. 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 

 

6 Um desempenho satisfatório nas disciplinas escolares tem sido 

um fator de permanência do estudante no PCI. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende a 
organização do PCI mediante relação entre seu desempenho escolar 
e sua permanência no Programa. 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 

 

11 A linguagem científica, usada nas apresentações, tem sofrido 

adaptações em função da melhor compreensão do público alvo. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende a relação 
entre o PCI e a Sociedade na perspectiva da adaptação da linguagem 
utilizada para melhor compreensão do público alvo. 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 

 

16 Os grupos de estudos do PCI tem influenciado na motivação, 

desempenho e crescimento dos estudantes nos stands. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende sua 
participação no PCI através do seu desempenho, crescimento e 
motivação ao participar dos grupos de estudos.  

(CF) (C) (I) (D) (DF) 

 

21 A interação entre comunidade e o PCI durante as 

apresentações tem promovido, de fato, a popularização do 

conhecimento científico. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende os 
Resultados do PCI observando se a interação entre a comunidade e o 
Programa promove a popularização do conhecimento científico 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 
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ASSERTIVAS LOCALIZAÇÃO E OBJETIVO DO ÍTEM COMENTÁRIOS 

2 Atender às  diversas localidades que tenham dificuldade de 

acesso ao conhecimento científico é uma proposta do PCI. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende os objetivos 
do PCI através da oportunidade ao conhecimento científico 
proporcionado às localidades carentes. 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 

 

7 Reuniões de grupos de estudos tem sido fundamentais para um 

maior crescimento e desempenho dos integrantes do PCI. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende organização 
do PCI mediante a relação entre as reuniões de grupo e o 
desemprenho dos integrantes dentro do Stand. 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 

 

12 O PCI tem facilitado o acesso de localidades carentes ao 

conhecimento científico e tecnológico. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende a relação 
entre o PCI e a Sociedade na perspectiva de integração entre o 
conhecimento científico e tecnológico às localidades carentes. 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 

 

17 Dominar os conteúdos referentes aos equipamentos do stand 

tem indicado uma boa participação dos integrantes do PCI. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende sua 
participação no PCI através do domínio de conteúdo referente aos 
equipamentos e experimentos do seu Stand. 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 

 

22 O número de convites para reapresentação em eventos (feiras, 

encontros etc.) tem indicado o reconhecimento do PCI pela 

comunidade. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende os 
Resultados do PCI observando se há um aumento no número de 
convites para o programa participar de eventos científicos. 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 

 

 

 
 
 

 
 



164 

 

ASSERTIVAS LOCALIZAÇÃO E OBJETIVO DO ÍTEM COMENTÁRIOS 

3 O PCI busca motivar estudantes, professores e comunidade ao 

estudo dos conhecimentos tecnológicos e científicos. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende os objetivos 
do PCI através da motivação gerada frente aos assuntos que 
abordam o conhecimento científico e tecnológico. 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 

 

8 Reuniões que antecedem as viagens para apresentações tem 

servido para traçar um plano de ação no referido evento. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende a 
organização do PCI mediante as reuniões de preparo e plano de ação 
específico para determinados eventos. 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 

 

13 A integração das pessoas durante as apresentações tem 

contribuído para aproximar a ciência da vida dessas pessoas. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende a relação 
entre o PCI e a Sociedade na perspectiva da integração entre o 
conhecimento científico divulgado e sua aplicação no cotidiano. 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 

 

18 Para que os integrantes do PCI desenvolvam bem suas 

atividades é necessário a superação de alguns desafios. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende sua 
participação no PCI na perspectiva de superar os desafios e 
obstáculos previsíveis e imprevisíveis impostos pelo Programa. 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 

 

23 O PCI, através de suas atividades tem motivado professores, 

estudantes e comunidade para o estudo dos conhecimentos 

científicos. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende os 
Resultados do PCI observando se as diversas atividades 
desenvolvidas pelo Programa motivam integrantes e comunidade 
para o estudo dos conhecimentos científicos. 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 
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ASSERTIVAS LOCALIZAÇÃO E OBJETIVO DO ÍTEM COMENTÁRIOS 

4 O PCI visa contribuir para divulgar os trabalhos científicos 

realizados por professores e estudantes do IF Baiano. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende os objetivos 
do PCI através da divulgação dos trabalhos científicos realizados 
entre professores e alunos. 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 

 

9 Escutar as sugestões e propostas dos estudantes do PCI tem 

sido uma prática adotada pelos professores em seus grupos. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende a 
organização do PCI mediante a relação entre as propostas e 
sugestões dos estudantes e a implementação destas no Programa. 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 

 

14 A participação do público, mediante perguntas, discussões etc. 

tem fortalecido a interação entre o PCI e a comunidade. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende a relação 
entre o PCI e a Sociedade na perspectiva da 
participação/questionamentos do público alvo durante as 
apresentações. 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 

 

19 O interesse em desenvolver o conhecimento científico tem sido 

um bom indicativo de envolvimento dos integrantes com o PCI. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende sua 
participação no PCI na medida em que o interesse por desenvolver o 
conhecimento científico vai aumentar sua participação e envolvimento 
com o Programa.  

(CF) (C) (I) (D) (DF) 

 

24 O PCI tem gerado trabalhos relevantes que são divulgados 

para a comunidade. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende os 
Resultados do PCI observando se os trabalhos produzidos e 
divulgados pelo Programa são relevantes para a comunidade. 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 
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ASSERTIVAS LOCALIZAÇÃO E OBJETIVO DO ÍTEM COMENTÁRIOS 

5 O lúdico utilizado nas apresentações do PCI tem o objetivo de 

aproximar o público alvo do conhecimento científico. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende os objetivos 
do PCI mediante a relação entre as apresentações de forma lúdica e 
a aproximação do público alvo. 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 

 

10 A renovação dos materiais, métodos ou metodologias dos 

Stands são imprescindíveis para a continuidade do PCI. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende a 
organização do PCI mediante a renovação de materiais, 
equipamentos, métodos e metodologias para os Stands. 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 

 

15 Quanto maior tem sido a integração do público com o PCI 

maior tem sido a difusão do conhecimento científico. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende a relação 
entre o PCI e a Sociedade na perspectiva de quanto maior a 
integração do público alvo maior a difusão do conhecimento científico. 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 

 

20 Um bom envolvimento com o PCI pode ser percebido através 

da disposição dos integrantes para conservar ou produzir novos 

materiais. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende sua 
participação no PCI na medida em que consertar, produzir ou sugerir 
experimentos aumenta seu comprometimento com o Programa. 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 

 

25 A maneira informal de divulgar o conhecimento científico tem 

favorecido uma maior participação das pessoas que assistem as 

apresentações do PCI. 

1 – A qual atributo esse item se refere? 
CONCEPÇÃO (  ), GESTÃO (  ), INTEGRAÇÃO(  ) 
PARTICIPAÇÃO(  ), RESULTADOS (  ) 
2 – O item busca acessar como o estudante compreende os 
Resultados do PCI observando se a divulgação do conhecimento 
científico de maneira informal favorece a participação do público alvo. 

(CF) (C) (I) (D) (DF) 
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Apêndice 6: Cargas Fatoriais do Modelo de Atitude (Modelo de 5 Fatores) 
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Apêndice 7: Cargas Fatoriais do Modelo de Percepção (Modelo de 5 Fatores) 
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Apêndice 8: Medida dos Itens dos Questionários de Atitude e Percepção 

 

 

 

ATITUDE  PERCEPÇÃO 

Itens 
Indicador 

Específico 

Medida 

do item 

Desvio 

Padrão 
 Itens 

Indicador 

Específico 

Medida 

do item 

Desvio 

Padrão 

13 CCR 1.30 0.11  6 GES 0.45 0.13 

24 CET 0.65 0.09  4 CON 0.24 0.19 

15 CCR 0.62 0.12  12 INT 0.23 0.13 

12 CCR 0.59 0.09  7 GES 0.21 0.13 

16 CPS 0.27 0.09  24 RES 0.17 0.14 

22 CET 0.26 0.10  22 RES 0.17 0.14 

18 CPS 0.23 0.11  13 INT 0.15 0.16 

11 CCR 0.13 0.10  2 CON 0.13 0.14 

23 CET 0.08 0.11  9 GES 0.13 0.16 

9 CCO 0.04 0.10  14 INT 0.12 0.16 

14 CCR 0.03 0.10  1 CON 0.08 0.26 

8 CCO 0.02 0.09  16 PAR 0.06 0.14 

19 CPS 0.02 0.11  18 PAR 0.04 0.15 

17 CPS 0.01 0.10  8 GES 0.01 0.14 

3 CIN - 0.01 0.09  25 RES 0.01 0.14 

21 CET - 0.01 0.12  20 PAR - 0.04 0.15 

20 CPS - 0.17 0.12  17 PAR - 0.05 0.15 

2 CIN - 0.21 0.12  19 PAR - 0.08 0.16 

4 CIN - 0.30 0.11  23 RES - 0.10 0.16 

10 CCO - 0.32 0.13  15 INT - 0.11 0.17 

5 CIN - 0.32 0.13  3 CON - 0.20 0.17 

1 CIN - 0.48 0.14  11 INT - 0.31 0.18 

6 CCO - 0.49 0.14  5 CON - 0.36 0.18 

7 CCO - 0.93 0.17  21 RES - 0.39 0.18 

25 CET - 1.03 0.16  10 GES - 0.56 0.20 

Fonte: Dados da Pesquisa obtidos a partir da modelagem Rasch no WINSTEPS 5.0 


