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RESUMO

Este estudo teve como propósito a analise de parte de um questionário de desempenho escolar em ciências com objetivos procedimentais e atitudinais, especificamente a temática da comunicação para o autocuidado frente à DST. A metodologia adotada nessa
pesquisa parte de uma abordagem quali-quantitativa. O instrumento de coleta de dados foi construido de maneira que pudesse permitir compreender a aproximação e o distanciamento dos saberes científicos e os saberes tradicionais sobre este assunto, assim as
alternativas das questões tinham um gradiente partindo do senso comum para o cientifíco. Para a análise dos dados, utilizamos o programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences) foram realizadas as frequências simples e correlações de Spearman. Concluímos
que é viável a construção de um teste de desempenho com objetivos procedimentais e atitudinais, também podemos concluir que a maioria dos alunos apresenta uma maior bagagem de conhecimento científico, sempre marcando alternativas que apresentavam termos
mais próximos dos científicos.

.
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ABSTRACT

This study had as its purpose the analysis of part of a questionnaire of school performance in science with procedural and attitudinal objectives, specifically the theme of communication for self-care front of the DST. The methodology adopted in this research part of a
quali-quantitative approach. The data collection instrument was built in a way that could allow to understand the approach and the distance of the scientific knowledge and traditional knowledge on this subject, as well as alternates of the questions had a gradient starting
from the common scientific sense. For data analysis, we use the program SPSS (Statistical Package for Social Sciences) were performed simple frequencies and Spearman&39;s rank correlations. We concluded that it is feasible to build a performance test with
procedural and attitudinal objectives, we can also conclude that most students presents a greater baggage of scientific knowledge, always scoring alternatives that were closest to the scientific terms.
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RESUMO

Este estudo teve como propósito a analise de parte de um questionário de desempenho escolar em ciências com objetivos procedimentais e atitudinais, especificamente a temática da comunicação para o autocuidado frente à DST. A metodologia adotada nessa
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alternativas das questões tinham um gradiente partindo do senso comum para o cientifíco. Para a análise dos dados, utilizamos o programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences) foram realizadas as frequências simples e correlações de Spearman. Concluímos
que é viável a construção de um teste de desempenho com objetivos procedimentais e atitudinais, também podemos concluir que a maioria dos alunos apresenta uma maior bagagem de conhecimento científico, sempre marcando alternativas que apresentavam termos
mais próximos dos científicos.
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quali-quantitative approach. The data collection instrument was built in a way that could allow to understand the approach and the distance of the scientific knowledge and traditional knowledge on this subject, as well as alternates of the questions had a gradient starting
from the common scientific sense. For data analysis, we use the program SPSS (Statistical Package for Social Sciences) were performed simple frequencies and Spearman&39;s rank correlations. We concluded that it is feasible to build a performance test with
procedural and attitudinal objectives, we can also conclude that most students presents a greater baggage of scientific knowledge, always scoring alternatives that were closest to the scientific terms.
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INTRODUÇÃO

Há algumas décadas alguns aspectos sobre temas educacionais têm sido debatidos mundialmente. Essas discussões vão desde as reformas políticas, que visam á melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem à constituição de instrumentos que
possam avaliar tais intervenções.

No que se refere ao Brasil, essas discussões sobre a educação ganharam maiores destaques nas décadas de 1980 e 1990 com a elaboração da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a criação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB, Lei 9.394 de 20 de
dezembro de 1996).

Neste país, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) tem como objetivo avaliar a Educação Básica brasileira visando à melhoria da qualidade, além de tornar a escola um lugar mais acessível, além disso, permite uma maior compreensão dos fatores que
influenciam o desempenho escolar dos alunos. O SAEB é composto por 3 avaliações externas em larga escala, sendo elas: Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb), Avaliação Nacional da Alfabetização (Ana) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar
(Anres/Provinha Brasil).(BRASIL, 2013)

Os testes do SAEB investigam e avaliam a aquisição de habilidades e competências dos alunos em determinada área segundo o conhecimento de referência. Segundo Kleinke e Gebara (2011), eles medem se o aluno está abaixo ou acima de um parâmetro
considerado ideal pelo sistema educacional.

A Prova Brasil é uma avaliação que envolve alunos da 4ª série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do Ensino Fundamental das escolas públicas das redes municipais, estaduais e federais, são feitas avaliações para diagnóstico em larga escala, desenvolvidas pelo Inep/MEC; com o
objetivo de avaliar a qualidade do ensino que é oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos. (BRASIL, 2013)

Nos testes, os estudantes respondem a itens (questões) de Língua Portuguesa, com foco em leitura, e Matemática, com foco na resolução de problemas. No questionário socioeconômico, os estudantes fornecem informações sobre fatores de contexto que podem estar
associados ao desempenho. (BRASIL, 2011; BRASIL, 2010). Professores e diretores das turmas e escolas avaliadas também respondem a questionários que coletam dados demográficos.

Dessa forma, e como sugere os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a avaliação é importante, pois ela favorece a melhoria da qualidade da aprendizagem. Segundo BRASIL (1998, p.42), a avaliação é como parte integrante e instrumento de autorregulação do
processo de ensino/aprendizagem para que os objetivos propostos, ou seja, a melhoria da educação seja atingida, sendo que a avaliação não avalia apenas o aluno, mas o professor e o próprio sistema escolar. É necessário ressaltar que os testes de larga escala do
SAEB não avaliam as áreas de conhecimento de Ciências, História e Geografia.

É sabido que o desenvolvimento de um país está intimamente ligado com a educação de qualidade que ele oferece. No ano de 2000, notou-se um aumento na proporção da criação de programas de avaliações de aprendizagem como o Programa Internacional de
Avaliação de Proficiência Educacional (PISA), desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (BRASIL, 2010). No Brasil, o Pisa é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep).

Como também no ano de 2005, foi criado outro programa de avaliação a nível internacional, o The Relevance of Science Education (ROSE), com foco exclusivamente na ciência e tecnologia (C&T) que se apresenta como um projeto de pesquisa comparativa
internacional, evidenciando a importância para a aprendizagem da CÞ buscando captar a visão de alunos com a faixa etária de quinze anos, em mais de 35 países, suas opiniões e atitudes sobre o valor de aprender ciência e tecnologia (TOLENTINO-NETO, 2008).

Segundo Locatelli (2002), os sistemas de avaliação de larga escala tende a avaliar o produto da construção do conhecimento que é feito na sala de aula cotidianamente, se a construção desse conhecimento se der de forma bem estruturada, entende-se que o aluno terá
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um bom desempenho nesses testes.

Para Vasconcellos (1995) existem diversas formas de avaliações: Contínuas pontuais, formativas, criteriosas. O sistema de avaliação de larga escala, utiliza principalmente os métodos somativo e pontual. Porém, o desempenho desse aluno não está ligado apenas ao
que ele sabe, mas também a outros fatores como afetivos, motivacionais, sociais.

A concepção construtivista para Coll et al. (1986, p. 37) reúnem uma série de princípios que permitem compreender a complexidade dos processos de ensino/ aprendizagem e que se articulam em torno da atividade intelectual implicada na construção de conhecimentos.
É necessário que a aprendizagem se faça significativa para o aluno.

Em 1998, a UNESCO-Brasil editou o livro "Educação: um tesouro a descobrir" a partir do Relatório da Conferência Internacional sobre a Educação para o Século XXI, coordenado por Jacques Delors. Nesse relatório continha os considerados quatro pilares da educação.
Segundo Gadotti (2000) são esses: Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser.

Esse relatório, conhecido como Relatório Delors, estabeleceu os quatro pilares considerados por uns, como "pilares do conhecimento e da educação contemporânea" (Gadotti, 2000). Com isso nos vem os seguintes questionamentos: Aprender a conhecer o quê
Aprender a fazer o quê Aprender a viver juntos para quê Aprender a ser porquê Todas estas perguntas são respondidas respectivamente com objetivos: conceituais, procedimentais e atitudinais. Segundo Zabala (1998, p. 42-45)

Os conteúdos conceituais referem-se à construção ativa de capacidades intelectuais para operar símbolos, imagens, ideias e representações que permitam organizar as realidades. Os conteúdos procedimentais referem-se ao fazer com que
os alunos construam instrumentos para analisar, por si mesmos, os resultados que obtém e os processos que colocam em ação para atingir as metas que se propõem e os conteúdos atitudinais referem-se à formação de atitudes e valores em
relação à informação recebida, visando a intervenção do aluno em sua realidade.

Partindo do principio de que se tem que situar os conteúdos de aprendizagem sob a perspectiva disciplinar, mudando o ponto de vista, em vez de se fixar ao tradicional, consideraremos as tipologias: conceitual, procedimental, e atitudinal e veremos que será adquirido
características segundo as diferentes tipologias de cada um de diversos conteúdos e não apenas a um fixo, sendo que aluno pode desenvolver uma mesma característica que o ajudara em diversas situações. (COLL ET. AL, 1986).

A aprendizagem dos conteúdos factuais que são aqueles conteúdos teóricos, dados, acontecimentos e etc. Esses conteúdos são importantes para a aprendizagem do aluno, entende-se que ele aprendeu quando é capaz de reproduzir um desses conteúdos, porém esse
método de decorar e reproduzir não é muito eficiente, sendo que com o passar do tempo esse conteúdo pode ser esquecido com facilidade já que se tem que aprender e "decorar" novos conteúdos. Já a aprendizagem de conceitos e princípios só se pode entender a
partir do momento que o aluno aprendeu o significado daquele conceito, aprendendo o conceito o aluno será capaz de construir novas ideias. (ZABALA, 1998).

Um conteúdo procedimental está relacionado ao saber fazer, a partir de conteúdos, regras, métodos o aluno será capaz de realizar um procedimento chegando a um objetivo a partir de suas ações. Já a aprendizagem dos conteúdos atitudinais está voltada aos valores,
normas, atitudes de cada individuo, ou seja a sua relação com o próximo. (ZABALA, 1998).

De acordo com Silva et. al (2011) Aprender é uma ação mental, um processo mental é a capacidade de raciocínio. Para analisar o desempenho escolar são medidas as capacidades dos indivíduos de solucionar problemas. O principal objetivo da educação é capacitar
os alunos, verificando através desses testes como essa capacitação está acontecendo.

Para construir a informação os alunos usam estratégias de aprendizagem, essas estratégias vêm sendo definidas como sequências de procedimentos ou atividades cujo propósito é facilitar a apropriação desses conhecimentos, e a utilização dessa informação (Dembo,
1994). De acordo com (Da Silva & Sá, 1997) pode ser consideradas como estratégia de aprendizagem qualquer procedimento adotado para a realização de uma determinada tarefa.

Segundo Baptista e El-Hani (2009) é percebida a dificuldade de comunicação com os estudantes nas salas de aula, onde suas concepções previas, de boa parte deles, sejam diferentes das concepções científicas, como por exemplo os estudantes das sociedades
tradicionais. Para Luna-Morales (2002), o saber tradicional é caracterizado como um conjunto de saberes, práticas e crenças, como por exemplo, mitos, lendas, provérbios e etc.

Para Santilli (2002), a demarcação dos saberes no ensino de ciências para sociedades tradicionais, se caracteriza por um conjunto de conhecimentos e práticas de suas próprias culturas que são úteis para a sua sobrevivência. Diferentemente do conhecimento
científico, que segundo Kuhn (1996) Se afirma como uma verdade absoluta, até que outro paradigma venha contrapor a primeira ideia.

De acordo com Bandeira (2001) Os conhecimentos tradicionais se diferem dos conhecimentos científicos em que um, não corresponde a teorias construídas, enquanto o outro essas teorias podem ser aplicáveis de maneira geral sendo também mais abrangente e
universal, partindo de um paradigma mais conceitual, com graus elevados de abstração. Enquanto nos conhecimentos tradicionais as formas de conhecimentos são guiadas pelos seus critérios de validades locais, com isso, sofrendo variações regionais e culturais,
sendo assim fortemente ligadas aos contextos de onde foram produzidas.

Segundo Cobern e Loving (2001), na sala de aula os diferentes saberes dos estudantes como aqueles aprendidos no decorrer das atividades cotidianas, com seus familiares, na escola são diferentes dos saberes científicos, é importante que, no ensino de ciências os
professores saibam demarcar esses saberes e não o anularem. É importante a dominação desses conceitos científicos porém não defende-lo como verdades absolutas. Sendo assim os estudantes podem ter suas concepções ampliadas com ideias científicas.

Sabendo que, ampliando o universo dos conhecimentos, os estudantes que possuem um saber mais diversificado, ou seja, tanto saberes tradicionais como científicos poderão compreender melhor os diferentes modos de abordar diversos assuntos, podendo realizar
escolhas em relação àquilo que consideram importante e aplicar os conhecimentos que têm ao seu dispor (científicos e/ou tradicionais) quando assim necessários. Utilizando ambos os saberes para solucionar problemas nos quais as comunidades tradicionais , que
ainda não tem resposta. (BAPTISTA, 2007).

O senso comum e o método científico são duas formas de captação da realidade. Os tipos de conhecimento que se derivam de ambos, mesmo sendo diferentes, são igualmente relevantes para a compreensão dos acontecimentos e a
resolução dos problemas da vida. É inócua a tentativa hierarquizante de uma ou outra forma de cognição humana, porquanto elas mantêm uma relação de complementaridade (AYALA, 2003, p.2-3).

Em uma perspectiva pluralista epistemológica, adotada nesta pesquisa, compreendemos que estes saberes podem ser relacionados em sala de aula, desde que, sejam feitas as devidas demarcações sobre as diferenças epistemológicas em suas estruturas. Neste
sentido o objetivo deste trabalho foi construir e validar um questionário de desempenho escolar em ciências, com objetivos procedimentais e atitudinais, especificamente a temática da comunicação para o autocuidado frente à DST .
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Ele se mostra inovador posto que propõe a construção de novos tipos de questões a partir de uma organização própria, que vise a compreensão da relação entre os saberes tradicionais discentes e os científicos aprendidos na escola. Com base nos diferentes saberes
este trabalho se destaca por apresentar uma nova forma de avaliação partindo do “saber fazer” e do “saber ser” , visando não só os conhecimentos procedimentais mais também as atitudes presentes em cada aluno, e a sua contribuição para a sociedade á partir de
suas singularidades.

A educação acompanha o ser humano em diversas fases da sua vida. Proporcionando uma interação entre as pessoas envolvidas dentro do contexto educativo com o mundo que as cerca, visando transformações em ambas as partes (GIRONDI, 2006).

Para promover saúde na escola, e necessário incluí-la na proposta politico-pedagógica das escolas, envolvendo toda a comunidade escolar e as parcerias que se comprometem com a proposta de trabalho (FEUERWERKER, 2005).

Segundo Beserra (2012), a promoção de saúde tem como objetivo favorecer um estilo de vida mais saudável ao individuo, através de politicas publicas voltadas para diversos campos como, moradia, educação e também da interação do homem com o meio em que ele
vive.

Para Gavidia (2003), Há um consenso sobre o papel das ações de promoção da saúde e de educação em saúde que são desenvolvidas no ambiente escolar, com a função de garantir uma formação integral dos alunos, sendo que comportamentos espontâneos não
asseguram a saúde das pessoas, por isso é necessário a instrução formal e obrigatória para que seja incorporado a saúde entre seus objetivos.

Segundo Leonello & L &769;Abbate (2006) é essencial para o educador que trabalha diariamente com alunos de ensino fundamental e médio, que ele tenha uma atuação consciente e crítica na formação dos estudantes, mas para isso é essencial que ele esteja bem
preparado, e receba uma boa formação na Universidade.

Para Rouquayrol (2000) Doenças transmissíveis podem ser conceituadas como aquelas cujo agente etiológico, é vivo e transmissível, podendo a infecção ser veiculada por um vetor, ambiente ou individuo. Os jovens estão dentre os mais vulneráveis aos riscos das
doenças transmissíveis e das DST. Isso porque muitos pais se acham-se despreparados para orientar os filhos, não conseguindo, por exemplo, falar sobre a sexualidade e o sexo seguro, muitas vezes por conta da vergonha ou da falta de instrução sobre as DST,
podendo ser atribuído esse fato resultado de uma cultura na qual eles vivem em que o sexo ainda é um tabu.

Neste contexto alguns trabalhos realizados pelos pesquisadores do Grupo de Pesquisa Educação Matemática e Ensino de Ciências (GPEMEC) da Universidade Federal de Sergipe, discutem a avaliação da aprendizagem sob novas perspectivas, sempre questionando o
modelo de avaliação existente, porém apresentando novas maneiras de se pensar em avaliação, partindo dessa linha de pensamento destacam-se os trabalhos de Lima (2014), Oliveira (2014), Menezes (2014), Almeida (2014).

Onde Lima (2014), identificou indicadores sobre as aproximações e distanciamentos dos discursos de alguns alunos do Ensino Fundamental de Sergipe sobre o sistema de classificação biológica; Menezes (2014), realizou investigações das relações de desempenho em
Ciências com o perfil de comportamentos manifestados por alguns alunos da Educação Básica; Almeida (2014), descreveu e analisou os processos de elaboração do teste de desempenho em Ciências que contemplasse a contextualização em temas norteadores e a
maior simplicidade em sua leitura para facilitar também o alcance de alunos com dificuldades de aprendizagem; entre outros.

Este trabalho se diferencia dos citados acima, por conta das elaborações das questões que visam mensurar as demarcações dos saberes científicos e tradicionais á partir de questões procedimentais e atitudinais, indo um pouco mais além, já que os trabalhos citados
acima as questões abordavam uma proposta mais conceitual dos saberes.

MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia adotada nessa pesquisa parte de uma abordagem quali-quantitativa. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário. Para a elaboração deste, foi feito um levantamento nas áreas de avaliação e desempenho escolar, nesse contexto foi
adicionado a essas questões objetivas, que vão além de objetivos conceituais, os procedimentais e atitudinais, como diferencial dos demais testes. Como temática das questões abordamos as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST); nas quais buscamos
compreender a aproximação e o distanciamento dos saberes científicos e os saberes tradicionais a respeito deste assunto.

Foi aplicado um questionário com objetivos procedimentais e atitudinais, no qual foi avaliado o “saber fazer” e o “saber ser” do aluno, primeiramente buscando compreender a sua capacidade de tomar decisões, analisar e interpretar questões e, em um segundo
momento, compreender que atitudes esse aluno pode vir a ter através dessas interpretações.

Para elaboração das questões foi feita uma pesquisa no livro “como trabalhar questões procedimentais” do autor Zabala (1998). Á partir disso foi feita também uma pesquisa de artigos científicos de diversas bases de dados, sobre as doenças sexualmente
transmissíveis, tanto no contexto escolar como da saúde, para ajudar na contextualização das questões.

As questões foram pensadas a fim de que o aluno pudesse refletir sobre suas ações em relação ao outro, abordando situações sempre em terceira pessoa, e também foram feitas de forma não direcionada ao gênero. Além disso, elas abordaram 3 alternativas, sendo
elas, 1 de senso comum, envolvendo mitos, crenças, saberes tradicionais, 1 nível médio sem o uso de palavras ou termos muito científicos usando uma linguagem mais acessível par alunos que acabaram de concluir o ensino fundamental, 1 usando uma linguagem
mais científica, podendo o aluno mostrar um discurso em um nível acima do esperado para aquela série.

Além disso, cada questão teve um peso diferente, além de 1 variável latente. Segundo Hair (2005) variável latente é hipotética ou teórica que não pode ser diretamente medida – como, por exemplo, qualidade, beleza, satisfação - mas que pode ser representada por
outros indicadores, constituídos pelos itens das escalas ou pela observação do pesquisador, que em conjunto, permitirão que ele obtenha uma medida razoavelmente precisa da atitude. Abaixo um exemplo de questão procedimental/atitudinal.

Joana viu na TV uma propaganda de que adolescentes entre 9 e 13 anos deveriam ser vacinados contra o HPV, logo ela que tem 10 anos, questionou a seu pai sobre os efeitos colaterais da vacina que tinha visto na TV. Além disso o pai de Joana tem muitas dúvidas
quanto a vacinação, porque acreditava que poderia ser um estímulo a vida sexual de sua filha que era muito jovem, e com isso optou por não permitir que ela tomasse a vacina. Que conselho você daria para o pai de Joana

A) Vacine. A vacina nessa idade é importante porque pode ajudar na prevenção não apenas do HPV, mas também do câncer;
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B) Vacine, pois alguns desses efeitos colaterais, não estão relacionados com a vacina, e sim, com a reação dos adolescentes a ela, por isso alguns indivíduos acabam desmaiando;

C) Melhor não vacinar, porque a vacina pode estimular ela a fazer sexo. Por outro lado, mas deveria aproveitar que é de graça, pois a vacinação é muito eficaz contra a doença;

D) N.D.A.

As questões procedimentais se remetiam à uma variável latente, para esse trabalho a variável que buscamos analisar foi: comunicação para o autocuidado.

Validação Do Questionário

Para a validação deste instrumento foram feitos exames que confirmassem à confiabilidade do questionário, as validações foram feitas qualitativamente em duas etapas: primeiramente por 3 juízes e em segundo por aplicação comentada.

Na validação por juízes foram selecionados três pesquisadores que dominam a área em estudo para avaliar os mecanismos de construção de questionário e para analisar a coerência e pertinência das questões, sendo esses mecanismos: se as questões são
efetivamente de objetivos procedimentais e atitudinais; Quanto á linguagem se estava adequada ao público (alunos que concluíram o ensino fundamental em 2016); Se existe um gradiente (senso comum – conhecimento científico) entre as alternativas de resposta; Se
alguma questão deveria ser descartada e se a questão está equilibrada para ambos os gêneros.

Na aplicação comentada o teste foi aplicado a dois estudantes, um do sexo masculino e uma do sexo feminino, que representavam os sujeitos da pesquisa de maneira que avaliamos o grau de compreensão e clareza do instrumento para os mesmos.

Coleta e Análise de Dados

As coletas foram realizadas em três diferentes escolas da rede Estadual situadas na Grande Aracaju, sendo duas em Aracaju – Escola Estadual Joaquim Vieira Sobral, no Sol Nascente e Escola Estadual Vitória de Santa Maria, no bairro Santa Maria – e uma em São
Cristóvão, o Colégio Estadual Glorita Portugal.

No total 77 alunos participaram da pesquisa e todos, mediante a aquiescência dos seus responsáveis, deram consentimento para participação na pesquisa, expresso pela assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, que foi explicado em cada
uma das classes. Além disso, este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética para análise de seus objetivos e procedimentos, garantindo a relevância da investigação e a seguridade física, psicológica, moral e intelectual dos envolvidos.

Considerando o relato de um breve perfil do grupo investigados, apresentamos a distribuição de frequência de estudantes por escola: a Escola Vitória de Santa Maria teve a maior participação 39%, o que pode ser explicado pelo maior número absoluto de estudantes
em suas classes de primeiro ano do ensino médio. Observe que, embora tenha uma quantidade significativa de estudantes em suas classes, a Escola Joaquim Vieira Sobral teve a menor participação,15% com apenas 15 estudantes respondendo à pesquisa.

Possivelmente esta variação do número de alunos, por escola, também se deve a uma diferença na metodologia de aplicação dos questionários. Enquanto no Joaquim Vieira Sobral a coleta foi realizada apenas após a entrega do TCLE pelos alunos, que previamente
levaram-no para assinatura pelos pais, nos demais estabelecimentos de ensino a autorização foi previamente cedida pela direção das escolas e pela Secretaria de Educação do Estado de Sergipe, implicando em uma maior adesão dos estudantes.

Além disso, observou-se que na Escola Vitória de Santa Maria os alunos apresentavam, de modo geral, uma menor média de idade em relação às duas outras escolas. Analisando os dados do questionário, tivemos a percepção de que os alunos com menor faixa etária
tiveram maior aceitabilidade na participação nas pesquisas.No que diz respeito à faixa etária, a concentração de estudantes que participaram da pesquisa deu-se, predominantemente, na faixa etária de 15-17 anos, variando, no total, dos 13 aos 20 anos.

Considerando-se que é esperado para o primeiro ano do ensino médio uma faixa etária média dos 14 aos 16, evidencia-se que a maioria dos estudantes estavam dentro da faixa etária esperada, variando um pouco mais no Joaquim Viera Sobral, escola na qual uma
maior média de idade e, consequentemente, uma maior discrepância série versus idade foi observada. Curiosamente, esta escola foi a que teve menor participação na pesquisa.

No que concerne ao sexo dos estudantes que participaram da pesquisa, a distribuição foi bastante equitativa sendo de 49% meninos e 51% meninas, em termos absolutos.

No que tange à escolaridade dos pais dos alunos que responderam aos questionários, observa-se que a maioria dos estudantes tem pais que não chegaram ao nível superior. Além disso, uma boa parte dos que ingressaram na universidade ainda não a concluíram ou a
abandonaram por motivos diversos. Tam bém nota-se que ainda que existe uma certa equivalência entre a escolaridade dos pais e das mães dos estudantes, o que pode nos levar a inferir que pessoas pode existir uma tendência de que pessoas com o mesmo nível de
escolaridade tendem a se relacionar. Por fim, no que concerne à religião dos estudantes, que eles são, em sua maioria, católicos. Contudo, chama-nos a atenção a elevada frequência de pessoas que acreditam em Deus mas que não têm religião definida 27,3% em
termos percentuais.

Análise das questões procedimentais e atitudinais

Para a análise das oito questões procedimentais foi feito um agrupamento das questões, que apresentaram características em comum foram divididas e agrupadas nos quadros abaixo. O resultado do instrumento foi analisado através da interpretação dos relatórios
produzidos pelo Software Package for Social Science (SPSS) 18.0. Licenciado para o Laboratório de Ensino de Biologia da Universidade Federal de Sergipe.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/desempenho_escolar_em_ciencias_questoes_procedimentais_e_atitudin.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.5-9,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



No que se refere o Quadro 1, logo abaixo, as questões que foram agrupadas nesse eixo são as que mensuram a capacidade de interpretação de textos sobre prevenção sendo que algumas dessas, apresentaram imagens e textos mais bem elaborados com possíveis
situações do dia a dia, os assuntos abordados nessas questões foram situações em relação aos portadores das doenças sexualmente transmissíveis, além da interpretação das imagens para o autocuidado.

Quadro 1 - Atitude de comunicação para o autocuidado. N=77

Questões Descritores procedimentais Senso comum (%) Adequado ao fundamental (%)
Mais próximo ao científico
(%)

Q1 Interpretar texto escrito e formular juízo de valor sobre vacina 3,89 80,51 14,28

Q3 Interpretar imagem e texto sobre eficácia do preservativo 7,79 41,60 50,64

Q4 Interpretar imagem à respeito do uso da vacina 11,69 18,18 62,33

Q7 Interpretar imagem e texto à respeito do uso do preservativo 20,77 42,85 35,06

Na Questão 1, representada por Q1 no quadro 1, que tinha como objetivo procedimental/atitudinal a interpretação de um texto mais longo , esperava-se que o aluno fosse capaz de formular sua opinião correlacionando-a com as alternativas apresentadas, nota-se que a
grande maioria respondeu dentro do esperado para aqueles que acabaram de concluir o ensino fundamental 80,51%.

Também, pode-se observar na menor frequência 3,89% que alguns alunos acham que a vacina contra o HPV na adolescência pode estimular os adolescentes a iniciarem a vida sexual mais cedo. Onde Dantas (2015), reafirma em seu trabalho que, vacinar meninas tão
jovens é comumente associado a relações sexuais.

A Q3 tinha como objetivo procedimental interpretar e relacionar a imagem e o texto quanto a eficácia do uso do preservativo na prevenção das DST. Nessa questão houve uma alta frequência tanto para o senso comum como científico. Nessa mesma questão, a
frequência de 7,79% marcada no item de senso comum, indicou que para essa parcela de respondentes, celibatarismo antes do casamento é uma das formas mais eficazes de evitar a contaminação por DST, dando indicativo de crenças religiosas envolvidas nas
respostas.

Para Luna-Morales (2002), o saber tradicional é caracterizado como um conjunto de saberes, práticas e crenças, como por exemplo, mitos, lendas, provérbios e etc. Ainda assim, embora seja um trabalho da década de oitenta, não podemos deixar de levar em conta a
atualidade da informação de Conceição (1988, p.74), ao propor que “[...] os tabus e preconceitos estão nas pessoas de qualquer idade e condição sócio-econômica e cultural, acentuando-se mais naquelas que seguem uma religião”.

Como objetivo procedimental para a Q4 no Quadro 2, esperava-se que o estudante fosse capaz de interpretar um cartaz que falava sobre a vacina contra o HPV. A frequência de 62,33% mostra que maioria dos alunos tiveram uma interpretação acima do esperado para
alunos que acabaram de concluir o ensino fundamental. Também, é percebido uma proximidade nas frequências das alternativas de senso comum e nível médio enfatizando que apenas as mulheres recebem vacina contra o HPV, sendo o homem imune ao vírus.

Talvez essa representação tenha surgindo porque inicialmente a vacina era apenas para meninas, os meninos não eram incluídos, pois de acordo com estudos, eles passam a ser protegidos de forma indireta com a vacinação feminina, o que chamam de imunidade
coletiva, reduzindo assim a transmissão do vírus (DANTAS, 2015).

Porém com o número de casos de câncer de anus, pênis e boca, ligados ao vírus, os meninos também passam a receber a vacina (BRASIL, 2017).

O objetivo procedimental da Q7 visava que os discentes fossem capazes de interpretar imagem e texto correlacionando os dois com as alternativas propostas que melhor explicassem o cartaz. A maior frequência para essa questão foi de 42,85% para nível fundamental,
estava dentro do esperado, nota-se que houve ainda uma pequena frequência de 20,77% na alternativa de senso comum no qual mostra que alguns alunos ainda acham que as pessoas portadoras do vírus HIV não têm um tempo de vida longo.

Moura (2017) em sua pesquisa referente as representações sociais de estudantes de escolas públicas, sobre pessoas que vivem com HIV. Em algumas falas os estudantes expressam que a AIDS é uma doença incurável, na qual o portador, ao se deparar com a
realidade, tem sentimentos de medo da morte, solidão e desespero (CAMARGO; BERTOLO; BÁRBARA, 2009; SERRA ET AL., 2013).

Foram feitas algumas correlações entre as variáveis extraídas das questões e os dados de perfil censitário através do teste de Spearmann, que consiste em um teste de correlação não paramétrica, isto é, ele avalia uma função preservando ou invertendo a relação de
ordem que pode ser a descrição da relação entre duas variáveis, sem fazer suposições sobre a distribuição de frequências das variáveis (SPIEGEL, 1985).

Em teste a variável idade foi correlacionada com a questão 2, obtendo-se valores significativos (spearmann= -277, sig 0,16) de maneira que mostrou-se uma tendência em que alunos mais novos tendem a responder mais próximo do científico em relação a alunos mais
velhos, além disso também é visto que alunos mais jovens tendem a procurar ajuda de familiares para resolver problemas, em relação aos alunos mais velhos que preferem lidar sozinho com os problemas.

Foi identificada também uma correlação entre a Questão 6 e a Questão 2 (spearmann= 231, sig 0,46), indicando a tendência de alunos que escolheram a alternativa de nível mais cientifico na questão 2, também marcaram mais cientifico na questão 6. O que essas
questões tem em comum é a situação de enfrentamento: na dois, de saber agir em situações de risco e, na 6, lidar melhor com a exposição pública.

Outra correlação que obteve destaque foi a Questão 7 com o grau de instrução do pai (spearmann= 261, sig 0,24). Quanto maior o grau de instrução do pai, o aluno tende a responder mais próximo do cientifico par esta questão: o uso do preservativo na proteção contra

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/desempenho_escolar_em_ciencias_questoes_procedimentais_e_atitudin.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.6-9,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



as DST. Assim, consequentemente esse indivíduo tende a se proteger de forma correta contra as DST.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo a construção de um questionário com possibilidades de avaliar conteúdos procedimentais e atitudinais, tendo como tema das questões as DST, . Como já citado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, ao efetivar uma avaliação
devemos considerar os conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais. Os dois últimos componentes vão além, promovendo a autonomia, as relações interpessoais e a inserção social.

Também, buscou-se observar que pluralidades epistemológicas existem por trás dos saberes dos alunos que podem estar atreladas ao desempenho, podendo estar relacionado com o baixo desempenho de alguns alunos que vivem em um contexto sociocultural
distante, podendo haver um distanciamento do que é proposto nos testes de desempenho atuais.

A maioria dos testes de desempenho em larga escala tem sido uma ferramenta utilizada em diversos países como instrumento de investigação do desempenho dos seus alunos, apesar de algumas críticas levantadas sobre a necessidade de estarem associados a
avaliações mais qualitativas.

Com isso buscou-se manter nas alternativas do questionário uma gradação entre os níveis de conhecimento, partindo do senso comum, nível médio, sendo esse mais esperado para alunos que acabaram de concluir o ensino fundamental, em direção ao discurso
científico.

Com o teste desenvolvido foi percebido que a maioria dos alunos estava acima do esperado para alunos que acabaram de concluir o ensino fundamental, tendo a maioria uma maior bagagem de conhecimento científico, sempre marcando alternativas que apresentavam
termos mais próximos dos científicos.

Mas ainda é percebido que uma pequena parcela desses alunos ainda possui um conhecimento mais próximo do senso comum, tendo algumas dessas questões assuntos relacionados ao preconceito, principalmente nas questões que abordam o relacionamento
interpessoal, no qual concluímos que isso pode gerar impactos negativos no contexto social.

Também foi notado que a comunicação para o autocuidado, ou seja compreender o enunciado ou o cartaz exibido na questão, relacionando com o gradiente das questões, os alunos mais novos tiveram um resultado mais próximo do científico em relação aos outros, o
que nos faz concluir que eles se utilizam mais das informações para autocuidado, principalmente em questões relacionadas a prevenção.

Também podemos concluir que é necessária que juntamente com os conteúdos, também seja trabalhada em sala de aula a sensibilização desses estudantes frente á algumas questões de relacionamento interpessoais, podendo essa ser trabalhada de forma dinâmica e
coletiva.
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