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Análise de abstenções em respostas de um questionário com escalas a respeito das relações entre ciência e
fé cristã aplicados a alunos de licenciatura em Física

GLENON DUTRA

EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

Partindo de uma pesquisa que visa identificar as concepções de estudantes cristãos de licenciatura em Física a
respeito das relações feitas entre suas crenças religiosas e os conteúdos científicos escolares, procuramos analisar as
informações que o alto índice de abstenções dadas a algumas proposições em um questionário com escalas podem
nos fornecer no sentido de contribuir para a compreensão das dificuldades de conciliação ciência fé por parte dos
mesmos estudantes. Os resultados sugerem que a influência de problemas na formação básica desses estudantes
contribua mais para o surgimento de tais dificuldades do que a retórica utilizada por criacionistas científicos ou
neoateus. Os estudantes parecem ter dificuldades para compreender as implicações de suas crenças em relação aos
conteúdos e vice versa de modo que não conseguem manifestar concordância e nem discordância com afirmações
que envolvem conteúdos de fronteira entre ciência e fé.

Palavras chave: Ensino de física, ciência e fé, formação de professores

Starting from a research that aims to identify the conceptions of future Christian teachers of Physics about the relations
made between their religious beliefs and the scholarly scientific contents, we try to analyze the information that the high
abstention rate given to some propositions in a questionnaire with scales can provide us in the sense of contributing to
the understanding of the difficulties of conciliating science faith by the same students. The results suggest that the
influence of problems in the understanding of the scientific contents contributes more to the emergence of such
difficulties than the rhetoric used by scientific creationists or neo atheists. Students seem to have difficulty
understanding the implications of their beliefs about content and vice versa so that they fail to show agreement or
disagreement with claims involving boundary content between science and faith.

Keywords: Teaching physics, science and faith, teacher training

Introdução

Diversos trabalhos têm sido publicados a respeito das dificuldades de consonância entre ciência e fé cristã em meio a
estudantes e professores do ensino básico ou superior (Badognas, 2014; Grimes e Shroeder, 2013; Nicoline, Falcão e
Faria, 2010; Oleques, 2010; Mota, 2013; Oliveira, 2009 e 2015; Vieira e Falcão, 2012). A maioria deles, referindo-se
ao ensino de disciplinas como a Biologia ou Geografia, evidencia como os professores e estudantes lidam com
conteúdos relativos às questões das origens e evolução do Universo, da Terra ou da Vida. O mesmo problema,
porém, é pouco abordado na pesquisa em Ensino de Física (Azevedo, 2011; Dutra, 2012).

Apresentamos alguns dos resultados de uma pesquisa de doutorado finalizada no início de 2018 cujo objetivo era o de
fazer um levantamento das concepções de alunos cristãos de Licenciatura em Física sobre as relações entre suas
crenças religiosas e o conhecimento científico. Apesar de reconhecermos que conteúdos científicos considerados
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conflitantes com a fé cristã são menos numerosos em Física do que em outras disciplinas como Biologia ou Geologia
entendemos ser relevante a preocupação com a postura de alunos de cursos de formação para professores de Física
e a maneira como convivem com suas crenças pessoais e o conhecimento científico. Três fatores podem justificar
isso. Primeiro: conteúdos conflitantes aparecem pouco no ensino de física (como origem do Universo, o caso de
Galileu e alguns tópicos de Física Moderna), mas, quando aparecem, não podem ser ignorados. O segundo fator tem
a ver com a formação profissional do licenciado em Física. É preciso reconhecer que seu campo de ação pode ir muito
além das turmas de Ensino Médio podendo se dar em aulas de ciências do Ensino Fundamental, museus de ciência,
coordenações de ensino, cursos especiais, produção de material didático, avaliações de sistemas de ensino, e todos
esses campos de ação dialogam com diversos conteúdos aparentemente em conflito com crenças cristãs. Terceiro:
não podemos negar a crescente demanda por professores que ultrapassem as fronteiras de conteúdo das suas
próprias disciplinas e sejam capazes de promover o diálogo com outras disciplinas. Em todos esses casos o professor
de Física cristão precisa lidar, mais cedo ou mais tarde, com os conteúdos tradicionalmente conflitantes com suas
crenças religiosas. Esses fatores acabam por exigir certo posicionamento em relação a questões polêmicas
envolvendo conteúdos de outras unidades curriculares e o reconhecimento sobre como se dá esse posicionamento
pode ser útil no próprio processo de formação desses profissionais.

Durante o desenvolvimento da pesquisa foi aplicado um questionário buscando identificar pessoas que se
autodenominam cristãs em três cursos de licenciatura em Física e reconhecer seus posicionamentos em relação a
algumas afirmações a respeito das relações entre conteúdos científicos e fé cristã. Tentou-se fazer esse
reconhecimento por meio da aplicação de um questionário com escalas. A análise desse questionário revelou um
dado interessante: o elevado número de abstenções, isto é, questões em que os respondentes manifestaram não
saber responder ou não concordarem e nem discordarem.

Em geral, trabalhos de pesquisa que se utilizam de questionários com escala possuem uma preocupação maior com
os posicionamentos concordantes ou discordantes em relação às afirmativas propostas. Em alguns casos, como
afirma Pagan (2009), sugere-se suprimir as alternativas que expressam neutralidade com a finalidade de se obrigar o
respondente a se posicionar em relação a uma proposição. Nesse trabalho demonstramos que a análise das
abstenções pode se demonstrar uma interessante fonte de informações a respeito dos problemas de relação entre
ciência e fé cristã apresentados por professores em formação.

Nesse sentido, ao contrário dos que se costuma apresentar em resultados de pesquisas que se utilizam de
questionários com escalas, preocupamo-nos nesse trabalho especificamente em fazer uma análise das questões que
tiveram maior índice de abstenções, as considerando como fontes relevantes de dados para identificar dificuldades
por parte de futuros professores de Física, autodenominados cristãos, em relacionar conteúdos científicos com sua fé.

Caracterização da Amostra

As licenciaturas investigadas são relativamente novas, localizam-se em regiões marcadas pela diversidade cultural e
religiosa da população. Uma parte dos estudantes é proveniente da Região Metropolitana de Salvador ou do
Recôncavo da Bahia. Outra parte, da região do sul do estado do Espírito Santo e seus arredores, como a região do
Caparaó, no estado de Minas Gerais e do norte do estado do Rio de Janeiro. A maioria vem de famílias com baixa
escolarização sendo, muitas vezes, os primeiros de suas casas em uma graduação. Tanto na Bahia, como no Espírito
Santo, o cristianismo é representado pelo catolicismo romano e pelas igrejas protestantes. Na Bahia também é
considerável a influência das religiões de matriz africana.

Aspectos metodológicos

Inicialmente desenvolveu-se um conjunto de perguntas com as finalidades de identificação e organização da amostra
em função de sua religiosidade. Desenvolveu-se também um conjunto de questões com escalas a respeito de
conteúdos científicos, crenças cristãs e das relações entre conhecimento científico e fé. O questionário com escalas
traz afirmações em relação às quais o respondente deve se posicionar. O objetivo dessa parte do questionário é o de
verificar possíveis inconsistências e contradições no posicionamento dos estudantes além de identificar alguma
relação entre essas possíveis inconsistências e o posicionamento religioso dos mesmos. A maior parte das perguntas
e afirmativas foi adaptada a partir de Parada Filho (2006), Oliveira (2009), Jorge (1995), Fonseca (2005), Souza
(2008), Licatti (2005) e Azevedo (2011). O modelo de afirmativa na escala é apresentado na figura 1 e os temas das
afirmativas foram distribuídos aleatoriamente para verificar possíveis contradições entre as respostas dadas pelos
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estudantes. Os temas das afirmativas é apresentado no quadro 1.

Discordo
totalmente.

Discordo
mais do que
concordo

Não
concordo e
nem
discordo

Concordo
Mais do que
discordo

Concordo

Afirmativa Não sei 1 2 3 4 5

Figura 1. Modelo de afirmativa com escala em seu formato final

Quadro 1 Conteúdos das afirmativas presentes nas questões 19 a 86 (questionário com escalas)

Temática (questões)
Natureza da Ciência e a possibilidade de compreensão do mundo (19, 26, 34, 48, 71 e 79)
Natureza da religião ou da crença religiosa (30, 35, 44, 58)
Relação entre ciência e religião ou entre ciência e crença religiosa (22, 25, 26, 33, 37, 41,
46, 51, 54, 60, 62, 66, 68, 69, 70, 75, 76, 81,82, 84)
Teorias das origens (27, 29): origem da Terra (20, 61, 63, 83), do Universo (53, 55, 65, 72,
86), da vida (28), do homem (42, 52, 59, 78, 85), Teoria da Evolução (21, 38, 64);
confiabilidade da datação por carbono 14 (49, 80)
Bioética (23, 31, 39, 77); Concepções a respeito da natureza (43, 50, 57)
Ideia de centro do Universo (24, 45, 56, 74); Física Quântica (32, 36, 40, 47, 67)

A análise dos questionários foi divida em duas partes. Uma análise descritiva dos dados foi feita para obtermos a
identificação geral da amostra e sua organização em função da religiosidade. Já a análise do questionário com
escalas (questões 19 a 86) foi realizada a partir do cálculo do grau de concordância (GC) das respostas dadas às
questões com temáticas semelhantes. O Grau de Concordância é dado pelo oscilador estocástico de Wilder Jr.
(Sanches, Meireles & Sordi, 2011; Ferreira Jr., 2014) e expressa uma tendência de se concordar ou não com uma
proposição levando-se em consideração o número de abstenções, concordâncias e discordâncias para cada
afirmativa. Davis (1976) appud Sanches, Meireles e Sordi (2011) propõe uma interpretação para esse índice (quadro
2). Para um conjunto de afirmativas (fator) que abordam o mesmo assunto calculou-se o grau de concordância relativo
a esse fator, permitindo a redução para um único valor numérico, de um grande número de informações presentes nas
frequências obtidas tanto para cada afirmativa como para cada fator.

Quadro 2 Interpretação de valores de GC

Valor de GC Frase adequada
90 ou mais Concordância muito forte
80 a 89,99 Concordância substancial
70 a 79,99 Concordância moderada
60 a 69,99 Concordância baixa
50 a 59,99 Concordância desprezível
40 a 49,99 Discordância desprezível
30 a 39,99 Discordância baixa
20 a 29,99 Discordância moderada
10 a 19,99 Discordância substancial
9,99 ou menos Discordância muito forte

Fonte: Davis (1976) appud Sanches, Meireles e Sordi (2011, p.6)

Considerando que tanto quando o respondente afirma “não saber” opinar a respeito de uma afirmativa - por não
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conhecer ou não compreender os conteúdos relacionados – ou quando indica “não concordar e nem discordar” em
relação a ela, ambas as atitudes manifestam a mesma ausência de posicionamento em relação a um conteúdo ou
afirmação importante. Estamos chamando de abstenções esse tipo de resposta.

No entanto, apesar do cálculo do grau de concordância constituir-se de um recurso para diminuir o efeito das
abstenções em relação aos posicionamentos a favor ou contrários, percebemos a necessidade também de levar em
consideração a proporção de respondentes que se absteve em relação a cada afirmativa. Isso porque tal proporção
pode levar ao diagnóstico de que o grupo de investigados possui dificuldades na compreensão dos conteúdos
científicos em si, impossibilitando o posicionamento em relação a uma proposição que tenta investigar as concepções
a respeito das relações entre suas crenças religiosas e a ciência. Por outro lado, abstenções também podem estar
ligadas a dúvidas sobre a relação do conhecimento científico proposto e crenças religiosas pessoais, tornando
desconfortável um posicionamento a favor do primeiro ou da segunda.

Além disso, muitas abstenções podem revelar uma artificialidade do Grau de Concordância que acaba deixando de
representar efetivamente o posicionamento dos respondentes. Num conjunto de respostas ao acaso, há uma
probabilidade de um terço (33,3%) para concordâncias, discordâncias e abstenções. Assim, inferimos como sintomas
de problemas na formação dos respondentes ou de dúvidas a respeito da relação entre o conhecimento científico
proposto e suas crenças religiosas, resultados de abstenção superiores a 33,3% do número de respondentes. A
ocorrência de valores superiores a 33,3% para todos os grupos de respondentes é um forte indício de problemas na
formação, enquanto a mesma ocorrência para grupos religiosos específicos pode sugerir dúvidas entre o
conhecimento científico proposto e as crenças. Por todos esses motivos, esse trabalho apresenta uma análise das
afirmativas que possuem um nível de abstenções superior a 33,3% para cada grupo de respondentes.

Análise dos Resultados

Perfil dos estudantes

Cento e um estudantes responderam ao questionário. Sessenta e dois são do sexo masculino e trinta e nove do sexo
feminino. Dezenove têm menos de vinte anos, setenta e um, possuem entre vinte e um e trinta anos, nove possuem
entre trinta e um e quarenta anos e dois, mais de quarenta anos. Um terço deles estava há menos de um ano no curso
quando foi entrevistado. Outro terço, há mais de três anos. Quando o questionário foi aplicado setenta e seis
respondentes ainda não trabalhavam como professores e os que lecionavam trabalhavam com as disciplinas: Física
(vinte), Matemática (nove), Química (seis), Ciências (seis) e outras (uma).

A tabela 1 apresenta os resultados da resposta à pergunta “Qual a sua religião ou situação religiosa”. Como previsto,
a maioria dos alunos investigados é cristã.

Tabela 1 – Qual a sua religião ou situação religiosa. ( n = 101; total %)

Religião Total Religião Total

Católica
39

38.61%
Outras

35

34,65%

Cristã evangélica
21

20,79%
Ateus e
agnósticos

6

5,95%

Total
101

100%

n = número de respondentes

Os cristãos evangélicos apresentam um comprometimento maior com seus grupos religiosos, cerca de setenta e cinco
por cento (quinze, em vinte e um respondentes) frequentam as atividades de seu grupo pelo menos uma vez por
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semana. Entre os católicos esse número cai para cerca de trinta e três por cento (dezenove, em trinta e nove). Porém,
esse comprometimento, aparentemente, não é revertido em algum tipo de "militância" cristã no ambiente universitário.
Haja vista que apenas quatro respondentes afirmaram participar de alguma atividade religiosa na Universidade. Esse
resultado sugere a pequena influência de grupos historicamente reconhecidos de cristãos universitários como a ABU
(Aliança Bíblica Universitária). Grupos desse tipo costumam promover debates sobre temas que envolvem as
questões referentes à ciência e fé e, em alguns casos, podem representar uma manifestação do criacionismo
científico de forma mais militante. Sua ausência pode significar um menor número de estudantes defensores dessa
linha de pensamento.

Análise das abstenções no questionário com escalas

Chamou a nossa atenção o elevado número de questões (44,1%) que apresentou um nível de abstenção elevado
(maior que 33,3%). Agrupando-se as afirmativas em quatro grandes categorias encontramos, vide tabela 2, aquelas às
quais os estudantes possuem maior dificuldade para se posicionar à favor ou contra.

Tabela 2 – Proporção de abstenções por grupos de respondentes

Categoria Nº de
Afirmativas

Total de afirmativas com mais de 33,3% de
abstenção para todos

Natureza da ciência 5 0
Natureza da religião 4 2 (50%)
Relação ciência/religião 21 6 (28,5%)
Conteúdos científicos 38 22 (57,9%)

As afirmativas que apresentam problemas de fronteira entre os conteúdos da ciência e a religião são as que possuem
maior proporção de abstenções. A maioria dessas abstenções não está diretamente relacionada a um grupo religioso
específico e, provavelmente, associam-se às dificuldades de compreensão dos conteúdos científicos. Deste modo,
poderíamos inferir que, por não compreenderem os conteúdos, os respondentes acabam por apresentar maior
dificuldade em apresentar um posicionamento quando tais conteúdos são apresentados em um contexto que envolva
as fronteiras entre as ciências e a religião.

Comparando-se as abstenções apresentadas pelos diferentes grupos, observa-se que os católicos formam mais
“pares de abstenção” com os “outros” do que com os evangélicos. Indicando que os primeiros não representam
necessariamente um único grupo homogêneo com os últimos. Em contrapartida, evangélicos e ateus apresentam
maior tendência a emitirem um posicionamento a favor ou contra as proposições feitas (respectivamente 33,8% e
10,2% de abstenções contra 51,5% e 52,9% de católicos e “outros”). Essa maior tendência em se posicionar dos
evangélicos pode ser consequência do maior compromisso demonstrado pelo grupo com as atividades religiosas
indicando, talvez, uma maior convicção em suas crenças. Do mesmo modo, a utilização do sucesso da ciência como
ferramenta de propagação do ateísmo, tal como feito por Dawkins, Dennet ou Sagan, pode ser a causa da maior
facilidade de ateus e agnósticos em emitirem um posicionamento contrário ou favorável às afirmativas. Deve-se
ressaltar que a mera disposição para se posicionar não é suficiente para indicar criticidade por parte desses grupos
uma vez que não é possível, apenas com essa informação, avaliar se os posicionamentos se dão por autoridade (do
líder religioso ou do cientista ateu) ou por uma apreciação dos prós e contras intrínsecos a cada asserção.

Analisando a situação apenas em relação aos cristãos, observa-se que algumas afirmativas possuem alto nível de
abstenção, tanto para católicos como para evangélicos (tabelas 3, 4 e 5).

Tabela 3 – Afirmativa sobre Natureza da religião com alto nível de abstenção para católicos e evangélicos

Categoria: Natureza da religião

Afirmativa Proporção de respostas neutras (%)
Católicos (n=39) Evangélicos (n=21)

35. A crença religiosa atua como um mecanismo evolutivo,
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favorecendo a seleção natural do grupo religioso, explicando
a existência das religiões.

43,6 38,1

A afirmativa 35 apresenta uma hipótese sugerindo que as religiões sejam criações humanas que persistem ao longo
da história por representarem uma vantagem evolutiva para os grupos religiosos. Essa hipótese, utilizada por alguns
neodarwinistas e neoateístas para justificar a existência das religiões (como em Dawkins, 2006), e, até mesmo,
desqualificá-las, não faz parte dos conteúdos normalmente estudados nas aulas de ciências e, provavelmente não é
conhecida pelos respondentes. O alto índice de abstenções é indício de que os estudantes não estão familiarizados
com a retórica neoateísta.

Tabela 4 – Afirmativas sobre ciência e relação ciência/religião com alto nível de abstenção para católicos e
evangélicos

Categoria: Relação ciência/religião

Afirmativa Proporção de respostas neutras (%)
Católicos (n=39) Evangélicos (n=21)

76. A história da relação entre ciência e religião é a
história da perseguição da Igreja contra cientistas
como Galileu.

38,4 61,9

73. Professores devem tentar integrar os
conhecimentos religiosos dos alunos às teorias
científicas.

46,2 42,8

84. Cientistas que não acreditam em Deus
conseguem ser mais neutros do que os cientistas que
acreditam em Deus.

43,6 37,6

Uma releitura das afirmativas 76 e 73, durante a análise dos questionários, sugere que elas possam ter um significado
ambíguo, não detectado quando o questionário foi testado. A afirmativa 76 está resumindo toda relação entre ciência e
religião ao episódio de Galileu ou considera o episódio de Galileu como um exemplo padrão Na afirmativa 73 o
professor deve utilizar as crenças dos alunos na compreensão das teorias ou deve utilizar as teorias para modificar as
crenças dos alunos Essa falta de clareza pode ser responsável pelas abstenções.

A afirmativa 84 exige que o aluno fale sobre o posicionamento pessoal de cientistas, podendo ser desconfortável para
o respondente manifestar-se a respeito de questões de foro íntimo de outras pessoas. Em todo caso, nenhuma
dessas abstenções permite a identificação de incoerências nos pensamentos dos alunos, de modo que, a análise das
respostas dadas a elas não contribui para os objetivos desse trabalho.

Tabela 5 – Afirmativas sobre conteúdos científicos com alto nível de abstenção para católicos e evangélicos

Categoria: Conteúdos científicos

Afirmativa Proporção de respostas neutras (%)
Católicos (n=39) Evangélicos (n=21)

27. Fósseis são evidência de que um dilúvio aconteceu no
passado. 35,9 47,6

64. A Teoria da Evolução contraria a Segunda Lei da
Termodinâmica. 76,9 71,4

80. Não é possível confiar na datação por carbono 14, pois
as condições da atmosfera terrestre no passado eram
diferentes das atuais.

53,9 57,2

49. Podemos saber a idade de fósseis por meio da datação 35,9 47,6
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por carbono 14, que é muito confiável.
85. O primeiro homem foi criado por Deus a cerca de
6.000 anos. 59,0 57,1

36. A Física Quântica e a fé enxergam a mesma realidade
trazendo à luz a construção do Universo pela fixação da
consciência divina no plano imaterial, quântico ou
espiritual.

59,0 38,1

65. A Teoria do Big Bang é uma confirmação científica da
existência de um criador. 41,0 47,6

72. O Big Bang foi o processo usado por Deus para criar o
Universo. 46,1 38,1

28. As condições da Terra primitiva favoreceram a
ocorrência de reações químicas geradoras de compostos
orgânicos que, ao acaso, deram origem às primeiras
formas de vida.

33,5 38,1

53. O Universo expandiu a partir de uma grande explosão
que ocorreu a cerca de 14 bilhões de anos. 41,0 38,1

59. A espécie humana surgiu a cerca de 200 000 anos. 74,4 61,9
83. Com relação ao planeta Terra: desde o seu surgimento
até o momento em que teve condições de sustentar a vida,
passaram se milhões de anos.

41,0 38,1

50. Tudo o que existe é feito de partículas materiais ou de
conjuntos de partículas materiais. 38,5 42,9

24. O centro do Universo está próximo ao centro de nossa
Galáxia, a Via Láctea. 66,7 57,1

74. Não existe centro do Universo. 53,9 51,9

As afirmativas 27, 64, 80 e 85 são típicas de criacionistas científicos e tiveram alto índice de abstenção indicando a
pequena influência desse grupo sobre os estudantes em questão. Esse dado já havia sido previsto no início quando
se identificou a pequena influência de grupos como a ABU sobre os respondentes.

Com exceção da afirmativa 28, todas as outras afirmativas da tabela 5 possuem alto índice de abstenção para todos
os grupos religiosos e, algumas delas (59, 64, 65, 74 e 80), também para os ateus e agnósticos. Esse dado é um forte
indício de que os respondentes tiveram dificuldades em emitir um posicionamento por não possuírem segurança em
se manifestar a respeito dos conteúdos científicos citados, evidenciando problemas em sua formação acadêmica.
Nesse caso, a influência das crenças religiosas na compreensão dos conteúdos científicos não pode ser identificada
simplesmente porque os respondentes não compreendem esses conteúdos.

Alguns casos de abstenções podem evidenciar inconsistências entre as crenças religiosas dos respondentes e a
aceitação do discurso científico. Esse é o caso das afirmativas 61, 63 e 83, por exemplo (tabela 6)

Tabela 6 – Nível de abstenções entre católicos e evangélicos para as afirmativas 61, 63 e 83

Afirmativa Proporção de respostas neutras (%)
Católicos (n=39) Evangélicos (n=21)

61. O mundo foi criado por Deus em seis dias. 41,0 9,6
63. O mundo em que vivemos é resultado de
um conjunto de processos aleatórios ao longo
de bilhões de anos.

33,3 57,1

83. Com relação ao planeta Terra: desde o seu
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surgimento até o momento em que teve
condições de sustentar a vida, passaram se
milhões de anos.

41,0 38,1

Primeiramente, é estranho quarenta e um por cento dos católicos não emitirem um posicionamento favorável ou
contrário à afirmativa 61. Afinal, trata-se de uma afirmação bíblica conhecida. A ausência de posicionamento pode
representar uma situação de conflito pessoal entre a aceitação do discurso religioso ou do discurso científico. Seria
essa uma situação em que o respondente reconhece a força do argumento científico, mas não possui segurança para
abrir mão do discurso religioso As ferramentas de investigação utilizadas nesse trabalho não permitem confirmar essa
hipótese, pois objetivam apenas identificar esse tipo de incoerência.

Em segundo lugar, a forma como os evangélicos se posicionaram em relação à afirmativa 61, aparentando certa
segurança em emitir uma opinião favorável ou desfavorável ao texto bíblico, contrasta com o nível de abstenções das
afirmativa 63 e 83. Ora, se é possível concordar ou discordar com a ideia de que o mundo foi criado em seis dias, por
que não é possível concordar ou discordar da ideia de que o mundo tem sido formado ao longo de milhões de anos
Não seria um posicionamento simples concordar com a afirmativa 61 e discordar de 63 e 83 (ou vice-versa) O nível de
abstenções dos evangélicos em relação às afirmativa 63 e 83 fortalece a ideia de insegurança e conflito interior
apresentada no parágrafo anterior.

As afirmativas 20 e 23 possuem alto grau de abstenção apenas para evangélicos. A afirmativa 20 é sobre a formação
do planeta Terra há 4,5 bilhões de anos, enquanto a afirmativa 23 trata da utilização de células-tronco embrionárias
em pesquisas científicas. Já no caso dos católicos isso ocorre para as afirmativas 70, sobre a possibilidade de
cientistas e religiosos reformularem suas ideias a partir da contribuição dada por ambos, e a afirmativa 61, sobre a
criação do mundo em seis dias. Nesses casos parece que a crença religiosa surge como um dos fatores
determinantes da abstenção, expondo algumas das possíveis tensões presentes na mente dos estudantes:

• A tensão entre o mundo criado e o mundo natural – o discurso científico propõe um mundo em evolução lenta e
governado por leis naturais impessoais enquanto o discurso religioso cristão apresenta o mundo como obra de
um criador. Se essas cosmovisões não dialogam na mente do estudante cristão, como o católico poderá se
posicionar frente a narrativa de Gênesis que apresenta um mundo criado em seis dias Ou como o evangélico
poderá se posicionar diante do discurso do mundo que se desenvolve há 4,5 bilhões de anos e ainda se
transforma

• A tensão entre o dogma e o discurso científico – o discurso científico se impõe como verdade comprovada
desafiando o dogma. A conhecida rigidez das doutrinas católicas se impõe frente a um vasto oceano de
evidências científicas. Como poderia, para o católico, o discurso científico sofrer alguma modificação devido a
tais dogmas Ou como poderiam as doutrinas da Igreja serem revistas a partir de novas descobertas científicas
Ainda mais quando o discurso científico se apresenta como conhecimento construído histórica e socialmente,
sendo susceptível a transformações. Seria possível confiar nele Mas como aceitar histórias bíblicas que mais
se parecem com fábulas e lendas A provável ausência de diálogo entre as “partes na mente” do aluno poderia
dificultar a compreensão de ambos impedindo uma tomada de posição.

• A tensão entre a tecnologia e a ética – as possibilidades de uso dos conhecimentos científicos “em prol do bem
estar da humanidade”, frente às implicações éticas implícitas nessa utilização, podem ser críticas caso o
respondente não tenha consciência de tais implicações e veja no discurso da igreja apenas um conjunto de
regras a serem seguidas irracionalmente. Tudo isso, associado a uma visão ingênua do trabalho do cientista e
do desenvolvimento da ciência, pode dificultar o posicionamento do estudante frente a questões como a
utilização de células-tronco embrionárias em projetos de pesquisa. Se, por um lado, a autoridade do discurso
religioso se impõe, sem a necessária compreensão do mesmo, por outro, as promessas de um mundo melhor,
devido aos progressos da ciência, camuflam interesses políticos e econômicos indissociáveis ao
desenvolvimento científico.

As afirmativas de maior índice de abstenção para todos os grupos expõe as deficiências na formação científica dos
alunos independentemente de suas crenças. Assim, eles não conseguem se posicionar em relação à localização do
centro do Universo (afirmativa 24); ou às possibilidades de integração entre a física quântica e a religião (afirmativa
36), além da datação por carbono 14 (afirmativa 80) por motivos que vão além da crença religiosa.
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Considerações Finais

A análise das abstenções apresentadas por estudantes de licenciatura em Física quando responderam a um
questionário com escalas a respeito de questões envolvendo as relações entre fé cristã e conhecimento científico
indicam, em relação ao grupo investigado:

• Uma falta de compreensão generalizada de alguns conteúdos científicos que se fazem fronteira com conceitos
e ideias da religião cristã.

• Uma falta de compreensão de algumas implicações das crenças religiosas pessoais em relação aos conteúdos
científicos escolares (e vice versa).

• A constatação de que católicos e evangélicos não formam grupos homogêneos.
• A pequena influência dos discursos que utilizam a Teoria da Evolução para desqualificar as crenças religiosas

ou dos discursos criacionistas no sentido de promover a polarização entre ciência e fé.
É razoável supor que as dificuldades de conciliação entre ciência e fé cristã normalmente apresentadas por
estudantes estejam ligadas à argumentação criacionista científica e sua opositora narrativa neoateísta que utiliza-se
de ideias da ciência como fundamentação para propagar a descrença em Deus.Comparando as abstenções relativas
às 27, 64, 80 e 85 que expressam ideias típicas de criacionistas científicos e as abstenções relativas à questão 35 que
expressa um argumento típico contra a religião dos neoateístas encontramos indícios de falta de familiaridade tanto
com a retórica neoateísta como com a criacionista. Nesse sentido, compreendermos que as dificuldades de
conciliação entre o conhecimento científico e crenças religiosas pessoais não se devem, como popularmente se
pensa, ao efeito de uma massificação alienante por parte de grupos religiosos, mas de uma ignorância coletiva e falta
de conhecimento a respeito dos argumentos que poderiam contribuir para a aceitação do conhecimento científico
consciente de suas limitações e implicações para as crenças religiosas e vice versa. Tais resultados demonstram que
pesquisadores interessados em compreender o fenômeno do conflito pessoal entre a aceitação do discurso da ciência
e das crenças religiosas devem, portanto, se perguntar até que ponto os alunos realmente compreendem as teorias
científicas que estudam na escola.

Assim, ao contrário do que poderíamos pensar (uma vez que estamos acostumados com a ideia popular de conflito
entre ciência e fé cristã), os dados parecem indicar que os problemas envolvendo as relações entre ciência-fé entre
os respondentes não dizem respeito à polarização entre conhecimento científico e religioso em si, mas à própria
compreensão dos conteúdos científicos e implicações dos mesmos em relação às crenças. Aparentemente os
estudantes possuem dificuldades de entendimento tanto dos conteúdos científicos quanto de suas crenças religiosas
de modo que eles promovem certa compartimentalização desses conceitos chegando ao ponto de adotarem
posicionamentos divergentes em relação aos mesmos fatos quando esses são abordados a partir de uma perspectiva
científica ou quando são abordados a partir de uma perspectiva religiosa. Assim, conceitos científicos e religiosos não
dialogam entre si porque o aluno não possui as ferramentas críticas necessárias para desenvolver a análise dos
mesmos em perspectivas diferenciadas. Podemos considerar que esse comportamento é adequado para futuros
profissionais da educação em ciências

Considerando o não desprezível número de cristãos nas licenciaturas em Física e a influência cultural desse sistema
de crenças seria possível abrir o ensino de ciências para o diálogo com a fé cristã preservando a integridade da
ciência, ao mesmo tempo em que se respeita a integridade da fé cristã Como elaborar um curso de formação de
professores que seja capaz de romper a barreira do conflito entre as crenças cristãs e os conteúdos científicos de
modo a promover um diálogo que seja produtivo para os objetivos do ensino de ciências Trabalhos futuros podem nos
ajudar a compreender melhor essas questões e contribuir para a melhoria da formação de professores de Física.
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