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PREFÁCIO

DIÁLOGO COM A SOCIEDADE

Em Minas Gerais, somos ótimos em realizar pesquisas e produzir 
conhecimento. Somos referência mundial em vários campos de estudo, te-
mos pesquisadores conhecidos e premiados internacionalmente, geramos re-
sultados que contribuem para melhorar a qualidade de vida da população e 
aumentar a competitividade da economia. Porém, ainda somos tímidos para 
falar de nossas ações. Como se as montanhas que nos rodeiam funcionassem 
não apenas como barreira física, mas também como obstáculo à divulgação 
dos nossos feitos em ciência, tecnologia e inovação (CT&I).

Isso tem reflexo na percepção da população sobre a área. Normal-
mente, as pessoas não relacionam atividades e produtos utilizados diariamen-
te com pesquisas científicas e tecnológicas. Por exemplo, não percebem que 
aquele medicamento para dor de cabeça é fruto de anos de estudos, que aque-
le alimento mais saudável foi obtido a partir de pesquisas diversas na área de 
ciências agrárias, ou ainda que o celular recém-adquirido é resultado de inves-
timentos em inovação tecnológica. Também é raro as pessoas conhecerem as 
instituições que realizam pesquisas no Estado e frequentarem/participarem 
de atividades de difusão cultural de cunho científico, tais como museus, de-
bates ou palestras.

É preciso fortalecer o diálogo da ciência com a sociedade! É preciso 
colocar os cientistas nas pautas dos veículos de mídia e cobrar desses pro-
fissionais soluções para muitos problemas que nos afligem e que podem ser 
resolvidos com novos conhecimentos e novas tecnologias. É fundamental 
mostrar às pessoas o que está sendo estudado em nossas universidades e cen-
tros de pesquisa, assim como mostrar os produtos que são frutos dessas pes-
quisas. Anualmente, recursos financeiros públicos são investidos em pesquisa 
não só em Minas Gerais, mas em todo o país; tempo é despendido nesses 
estudos e equipes numerosas são envolvidas no fazer científico. Se a maior 
parte da população não fica sabendo que tudo isso está acontecendo para o 
seu benefício, o trabalho perde boa parte de seu sentido.

Efetivar esse diálogo não é tarefa simples. Existe, por exemplo, a 
dificuldade de encontrar uma linguagem adequada para falar sobre ciência 
para a população em geral. Afinal, são mundos diferentes, mas que podem 
– e devem – se entender. Mas ajuda, de maneira significativa, poder contar 
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com dados que confirmem ou refutem ideias sobre o acesso e o consumo 
de informação em CT&I, visões sobre instituições e imaginário relacionado 
à figura do cientista. Esses dados são oferecidos, de forma inédita em Minas 
Gerais, pelo projeto “A opinião e o conhecimento dos mineiros sobre ciência 
e tecnologia”.

O trabalho, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Es-
tado de Minas Gerais (Fapemig), foi coordenado pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), mas envolveu pesquisadores de diferentes institui-
ções. Trata-se de uma pesquisa abrangente de percepção pública da ciência 
e tecnologia: mais de dois mil mineiros, escolhidos de acordo com gênero, 
local de residência, idade e escolaridade, responderam a um questionário que 
investigava hábitos, visões e atitudes ligadas à CT&I.

Esse tipo de pesquisa é considerado importante para avaliar o estado 
do sistema de ciência, tecnologia e inovação e o impacto de políticas públicas 
de divulgação e educação científica. Ela é realizada com certa frequência e 
periodicidade nos Estados Unidos e na Europa, desde as décadas de 1970 e 
1980. No Brasil, foi feita, em nível nacional, apenas em 1987, 2006, 2010 e 
2015 e, nos últimos anos, também ocorreu no Estado de São Paulo, em proje-
to financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (Fapesp). Os 
dados gerados em Minas Gerais permitem não apenas conhecer a opinião dos 
mineiros sobre CT&I, mas também compará-la à visão dos brasileiros como 
um todo e à opinião de populações de outros países.

A pesquisa traz informações que nos deixam contentes. Por exemplo, 
os mineiros declaram ter um interesse bastante elevado em temas científicos 
e tecnológicos e uma visão substancialmente positiva sobre ciência e tecno-
logia. Eles confiam nos cientistas e veem de forma favorável as instituições 
envolvidas com a produção do conhecimento. Porém, também existem dados 
que nos induzem à reflexão. Apesar de interessados, o grau de acesso à infor-
mação sobre CT&I ainda é baixo e marcado por grandes desigualdades regio-
nais e sociais. A visitação a espaços de ciência é pouco frequente e também 
pouquíssimos mineiros conseguem se lembrar do nome de uma instituição 
que faça pesquisa no Estado.

O material contido nesta publicação é de grande utilidade para estu-
dantes e pesquisadores do tema. Além dos resultados propriamente ditos e da 
comparação com outras pesquisas, o livro apresenta em detalhes a metodologia 
utilizada e analisa a introdução de variáveis relacionadas ao contexto de vida e 
aos valores morais e políticos dos entrevistados, uma novidade em trabalhos se-
melhantes. O material pode, também, servir de referência para outros gestores 
de CT&I interessados em conhecer a percepção da população sobre o tema.



11{O S  M I N E I R O S  E  A  C I Ê N C I A

O fim deste trabalho é só o início para nós, da Fapemig. Os dados ob-
tidos podem ser utilizados para guiar programas e políticas públicas na área, 
além de ajudar na priorização de ações. Vale lembrar que, em nossas linhas 
tradicionais de fomento, o foco passou a ser o apoio a projetos que gerem so-
luções práticas e rápidas para as demandas sociais. E nossa expectativa é que 
isso se reflita nos indicadores de percepção de ciência e tecnologia da socieda-
de mineira, propiciando condições políticas para destacar a ciência, tecnologia 
e inovação no debate do desenvolvimento social e econômico do país.

Evaldo Ferreira Vilela 
Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Minas Gerais – Fapemig
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APRESENTAÇÃO

 “A comunidade dos pesquisadores é uma espécie de 
órgão do corpo da humanidade. Esse órgão produz 
uma substância essencial à vida, que deve ser forne-
cida a todas as partes do corpo, na falta da qual ele 
perecerá. Isso não quer dizer que cada ser humano 
deva ser atulhado de saberes eruditos e detalhados, 
como ocorre frequentemente em nossas escolas, nas 
quais [o ensino das ciências] vai até o desgosto.

Não se trata também do grande público decidir so-
bre questões estritamente científicas. 

Mas é necessário que cada ser humano que pensa 
tenha a possibilidade de participar com toda lucidez 
dos grandes problemas científicos de sua época, mes-
mo se sua posição social não lhe permite consagrar 
uma parte importante de seu tempo e de sua energia 
à reflexão científica. 

É somente quando cumpre essa importante missão 
que a ciência adquire, do ponto de vista social, o 
direito de existir.”

A. Einstein, Berliner Tageblatt, 
20 de abril de 1924

Nas últimas décadas, estudar a percepção social da ciência e da tec-
nologia (C&T) tornou-se cada vez mais importante, tanto para os pesquisa-
dores nas universidades quanto para quem administra, desenvolve ou imple-
menta políticas públicas. De um lado, porque hoje a ciência e a tecnologia 
são temas centrais para o debate público e para a mídia e afetam aspectos 
políticos cruciais em nossa sociedade, tais como emprego e renda, inclusão 
social e pobreza, violência, funcionamento da democracia, produção e ino-
vação, desde o nível individual até os níveis macroscópicos da economia, das 
políticas públicas, das relações internacionais (JASANOFF, 2004; SANTOS, 
2003; SIBILIA, 2003). 
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De outro lado, a presença crescente e capilar das novas tecnologias 
– especialmente nos campos biomédico, informacional, nano e biotecnoló-
gico – tornou-se marcante em quase todas as esferas da vida individual e 
coletiva. O tema C&T não está apenas entrelaçado com a política, o mercado, 
as mudanças sociais e culturais, mas atravessa, direta ou indiretamente, a vida 
cotidiana de cada cidadão, em suas relações, em seus afetos, em seu lazer, em 
suas escolhas como consumidor ou pai de família, como eleitor, como ativista 
ou como investidor (CASTELFRANCHI, no prelo; POLINO e CASTEL-
FRANCHI, 2012).

Junto a isso, as políticas públicas, na maioria das democracias oci-
dentais, passaram por mudanças importantes do ponto de vista da governan-
ça, das demandas de transparência, accountability e de maior inclusão social e 
participação de baixo para cima (NYE e DONAHUE, 2000; DAGNINO, 
2004). O conhecimento técnico e científico passou a ser crucial para a políti-
ca, o mercado e os cidadãos. Hoje, a participação, a inclusão e o engajamento 
dos cidadãos são considerados centrais para o funcionamento da democra-
cia também em áreas que tradicionalmente eram consideradas técnicas, des-
tinadas apenas à discussão entre especialistas. Governos que subestimam a 
atuação dos cidadãos nas tomadas de decisões sociotécnicas ou não prestam 
atenção à difusão do conhecimento e sua apropriação social correm riscos 
de perda de credibilidade, de uma piora no funcionamento de seus sistemas 
de ciência, tecnologia e inovação (JASANOFF, 2004b; IRWIN E WYNNE, 
1996), ou até mesmo de desencadear ou acirrar movimentos de resistência 
ou rejeição a determinadas políticas públicas e inovações tecnológicas (CAL-
LON et al., 2009; CASTELFRANCHI, 2008). 

Para mencionar alguns exemplos, entre muitos, de como a C&T 
atravessam decisões políticas e debates sociais cruciais no mundo contempo-
râneo, basta pensar nas discussões sobre a regulamentação de transgênicos 
ou de remédios e vigilância sanitária, a mitigação das mudanças climáticas, as 
células-tronco, o aborto, a regularização do uso de drogas, a gestão das fontes 
de energia ou a utilização dos recursos naturais. Como também, em um nível 
mais diretamente ligado à vida cotidiana das pessoas, os aspectos técnicos e 
científicos (indicadores, mensurações, avaliações de especialistas, mas no con-
texto de intensos debates públicos e de tomada de decisão individual) associa-
dos às políticas de revitalização urbana das periferias, a escolha de uma escola 
para os filhos, a decisão de que tipo de alimentos comprar no supermercado.

Nessas circunstâncias, dados sobre a imagem dos cidadãos a respei-
to da ciência, do trabalho dos cientistas, da tecnologia e suas implicações, das 
atitudes da população sobre os riscos e os benefícios da pesquisa e da inova-
ção e dos valores e eficácia dos processos de comunicação são importantes 
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para fundamentar ações de governantes e também novos projetos para a área. 
Dispor de indicadores confiáveis e comparáveis nacional e internacionalmen-
te permite avaliar a situação do Estado e do país, possibilitando identificar 
gargalos e obstáculos para a inovação, para o incentivo de carreiras científicas 
ou tecnológicas entre jovens ou, ainda, para a participação social e o exercício 
da cidadania.

Com o intuito de compreender essa imagem e seguindo a tendência 
mundial observada a partir da década de 1970, o Brasil realizou sua primeira 
enquete1 sobre percepção pública da ciência em 1987, organizada pelo Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Museu 
de Astronomia e Ciências Afins (MAST) e Instituto Gallup. Desde então, o 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em colaboração com 
outras instituições, já fez outras três enquetes nos anos de 2006, 2010 e 2015. 
Além de fornecer informações sobre o tema, elas permitem acompanhar as 
mudanças em termos de demandas e comportamentos relacionados à ciência, 
tecnologia e inovação (CT&I) em nível nacional. No entanto, as enquetes 
nacionais possibilitam o panorama geral do país – o que, certamente, é im-
portante. Mas não permitem as especificidades dos Estados, neste país de di-
mensões continentais e grande diversidade social e cultural. Entre os Estados 
brasileiros, iniciativas do gênero são pontuais e descontinuadas, sendo São 
Paulo o único que produziu e divulgou, com certa periodicidade, indicadores 
de percepção pública da C&T. Essa lacuna foi a motivação para o surgimen-
to do projeto de pesquisa Indicadores de Percepção Pública da C&T no Estado de 
Minas Gerais, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais (Fapemig), que tem como um de seus resultados a produção 
deste livro.

Vale a pena destacar que o desenvolvimento desta pesquisa, coor-
denada por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
envolveu também especialistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), do Museu da Vida/Casa de Oswaldo Cruz/Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), da Eastern Michigan University, nos Estados Unidos, e da própria 
Fapemig. A etapa de campo contou com a participação da empresa Pólis Pes-
quisa Ltda., sediada em Belo Horizonte (MG). Ela foi responsável pela apli-
cação de dois mil questionários presenciais (domiciliares), entre os meses de 
junho a setembro de 2014. A amostra foi selecionada por estratos, levando-se 
em consideração fatores como as diferentes regiões do Estado, a faixa etária, 

1 O leitor encontrará neste livro tanto a expressão de língua portuguesa “survey”, mais rigorosa 
e utilizada universalmente na literatura sobre este tipo de pesquisa, como o termo “enquete”, 
mais frequentemente utilizado pela mídia e cuja compreensão é mais imediata para públicos 
não especializados.
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o sexo e o nível de escolaridade. O questionário estruturado foi constituído 
por cerca de 100 perguntas.

Dessa forma, foram gerados os primeiros indicadores de percepção 
pública da ciência e da tecnologia em Minas Gerais. Acreditamos que, em um 
Estado como esse, em franco desenvolvimento socioeconômico e científico 
e, ao mesmo tempo, marcado por significativas diversidades históricas, cultu-
rais e desigualdades econômicas e educacionais, seja de grande importância 
conhecer a opinião, o grau de acesso à informação e também os anseios da 
sociedade civil sobre o tema. Atualmente, existem programas governamentais 
destinados a disseminar a cultura científica e a compartilhar o conhecimento 
gerado nos centros de pesquisa do Estado, especialmente aquele beneficiado 
por financiamento público. A maior parte desses programas é coordenada ou 
tem a participação, como agência de fomento, da Fapemig, agência mineira 
de fomento à ciência, tecnologia e inovação. A compreensão das opiniões, va-
lores e atitudes quanto à C&T, além de indicar a eficácia das iniciativas, pode 
apontar possibilidades e caminhos para projetos futuros, orientar campanhas 
de educação e divulgação em ciência, saúde, meio ambiente e tecnologia, au-
xiliar políticas públicas para incentivar jovens talentos a seguirem carreira de 
investigadores, educadores ou divulgadores.

Amparando-se não apenas nas enquetes brasileiras aplicadas pelo 
MCTI, mas também em pesquisas realizadas em outros países da América 
Latina, da Europa e nos EUA, este estudo gerou informações com poten-
cial para auxiliar a idealização de experimentos inovadores de engajamento 
público em C&T, especialmente no campo da educação formal e não formal 
em ciências, da divulgação científica, das políticas públicas para a área e das 
interfaces entre Estado e cidadãos.

Entre os principais resultados da pesquisa, destacam-se: 

• Cidadãos e cidadãs de Minas Gerais, majoritariamente, declaram ter 
um interesse bastante elevado por temas de cunho científico e 
tecnológico (C&T, medicina e saúde, meio ambiente).

• Eles depositam grande confiança nos cientistas e atribuem im-
portância à essa profissão. 

• Grande parte dos mineiros também vê de forma positiva as ins-
tituições que fazem pesquisa científica ou tecnológica em nosso 
Estado, bem como a qualidade em geral da C&T no Brasil.

• Além disso, as atitudes dos mineiros sobre os efeitos, a impor-
tância e os benefícios da C&T são, em geral, positivas. 

• Contudo, não faltam preocupações e questionamentos: a visão 
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dos mineiros não é simplista, nem ingênua. A maioria da população 
expressa a opinião de que a ciência e a tecnologia também possuem 
facetas delicadas e questionáveis do ponto de vista das implicações 
e dos riscos sociais, ambientais, éticos, e se declara favorável a um 
controle social e político da ciência, à formulação de códigos de 
conduta, ao princípio de precaução. Eles afirmam também que, nas 
decisões importantes sobre C&T, a população deveria ser ouvida.

• Apesar do interesse que os mineiros demonstram e da visão glo-
balmente positiva, o acesso da população à informação cien-
tífica e tecnológica é ainda baixo e marcado por grandes de-
sigualdades. Muito escassa também é a visitação a espaços 
ou atividades de difusão cultural de tipo científico, tais como 
museus, debates ou palestras. O consumo de informação científi-
ca nos meios de comunicação é elevado apenas em uma minoria 
da população.

• Além disso, somente uma parcela muito pequena da popula-
ção consegue lembrar o nome de alguma instituição que faça 
pesquisa no Estado de Minas Gerais ou o nome de algum cientista 
brasileiro ou, ainda, conhece a Fapemig. Isso acontece mesmo entre 
pessoas com grau de interesse elevado e escolaridade alta.

Resultados importantes emergiram quanto aos fatores que influen-
ciam as opiniões dos mineiros: 

• O grau de escolaridade das pessoas não é um fator relevante em 
determinar se os entrevistados são otimistas ou pessimistas quanto 
aos riscos e benefícios da C&T: tanto as pessoas de baixa esco-
laridade, quanto as que têm título superior tendem a compar-
tilhar uma visão otimista (os benefícios da C&T são maiores que 
os malefícios). 

• Entretanto, pessoas que acessam maior informação sobre 
C&T tendem a ser mais otimistas.

• Em geral, homens e mulheres tendem a concordar que “C&T vão 
ajudar a eliminar a pobreza e a fome no mundo”; mas, ao elevar o 
nível educacional dos entrevistados, o percentual daqueles que con-
cordam totalmente tende a reduzir, bem como dos que discordam 
completamente dessa afirmativa. O percentual que cresce é daque-
les que concordam em parte.

• Os homens, mais do que as mulheres, tendem a concordar total-
mente com a afirmativa: “por causa do conhecimento, os cientistas 
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têm poderes que os tornam perigosos”. Entretanto, para ambos o 
percentual de concordância total reduz ao elevar o nível educacio-
nal do indivíduo. 

• Os homens, bem mais do que as mulheres, tendem a concordar 
totalmente com a afirmativa de que “C&T são responsáveis pela 
maior parte dos problemas ambientais atuais”. Entretanto, para 
ambos, as pessoas com nível educacional mais elevado tendem a 
concordar em parte, em vez de totalmente, bem como discordarem 
em parte, com a afirmativa.

• Há uma relação interessante entre alguns posicionamentos morais 
e políticos dos mineiros e sua visão sobre C&T. A população mi-
neira expressa, em sua maioria, adesão a valores mais tradicionais. 
Contudo, a confiança nos cientistas (bastante elevada em todos os 
grupos sociais) aumenta entre pessoas que declaram valores menos 
tradicionais e mais seculares.

• Por fim, os principais achados de nossa análise são: a) as variáveis 
ligadas às características socioeconômicas e demográficas (tais 
como sexo, escolaridade, renda e idade) dos indivíduos não são 
bons fatores para explicar, ou prever, a variação na percepção dos 
mineiros sobre ciência e tecnologia; b) assim, não podemos afirmar, 
por exemplo, que “ignorância gera medo”. Ao contrário, o nível de 
acesso à informação e o grau de escolaridade são fatores que afetam 
apenas uma parte das atitudes, e de forma não determinante; c) a 
região de moradia, o interesse sobre C&T, bem como os valores e o 
grau de engajamento social ou político são tão importantes quanto, 
ou até mais, que o grau de escolaridade ou a camada social, para 
explicar as atitudes dos mineiros. 

Nossos resultados apontam, de um lado, para uma curiosidade e 
uma demanda grande por informação e acesso a atividades de difusão 
da cultura científica, mas mostram, por outro lado, a necessidade de uma 
maior oferta de divulgação científica de qualidade, de um fortaleci-
mento da educação, formal e informal, em ciências, denunciando uma 
grande diversidade e desigualdade entre as diversas regiões do Estado 
e entre variados grupos sociais. Muito pode ser feito para que a ciência e a 
tecnologia façam parte da cultura e das competências dos mineiros, e para 
que todos os cidadãos tenham acesso ao patrimônio comum da cultura cien-
tífica e ao exercício de uma cidadania que, hoje, é cada vez mais também uma 
cidadania tecnocientífica. Fazendo nossas as declarações de Albert Einstein 
em 1924: quando cumpre sua importante missão de cidadania é que a ciência 
adquire, do ponto de vista social, o direito de existir.
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Baseados nesse princípio, são apresentados, a seguir, os resultados 
e as análises desta pesquisa. Para tanto, foi estruturado este livro em oito ca-
pítulos. O primeiro refere-se a uma introdução que aborda a importância e a 
história dos estudos sobre percepção pública da ciência. O segundo apresenta 
o processo de elaboração da metodologia e do questionário. O capítulo 3 ex-
plora o interesse declarado dos mineiros pela ciência e tecnologia e os hábitos 
de consumo de informação sobre o tema. No capítulo 4, é apresentado o grau 
de informação e conhecimento sobre cientistas e instituições de pesquisa. 
Nos capítulos 5 e 6, são analisadas as atitudes e visões dos mineiros a respei-
to das promessas e riscos da C&T, além da visão e confiança nos cientistas. 
O capítulo 7 analisa a influência do gênero nos interesses, atitudes e acesso 
à informação sobre C&T, enquanto o capítulo 8 traz uma discussão mais 
aprofundada sobre os fatores que explicam a visão dos entrevistados sobre 
o tema. No apêndice, ao final do livro, encontram-se informações sobre a 
metodologia da pesquisa, sobre os modelos de regressão logística e o próprio 
questionário utilizado no trabalho de campo.

Por fim, vale destacar que, em um primeiro momento, são apre-
sentadas principalmente análises descritivas, mensurando apenas uma asso-
ciação entre variáveis, para fornecer um panorama geral sobre a percepção 
dos mineiros. Em seguida, são utilizadas técnicas de análise mais avançadas 
(por exemplo, modelos de regressão, análise de variáveis latentes e de cor-
respondência), buscando identificar os fatores associados e/ou explicativos 
dos interesses, da visão e das atitudes dos mineiros sobre C&T. A intenção 
era responder às seguintes questões: os mineiros se interessam por ciência e 
tecnologia? Quanto os mineiros se sentem informados sobre temas de cunho 
científico e tecnológico? Qual visão os entrevistados têm dos cientistas e das 
instituições de pesquisa científicas? Eles confiam nos cientistas e valorizam as 
instituições de pesquisa? Quanto os mineiros consomem de informação so-
bre C&T? O interesse dos mineiros em ciência e tecnologia está associado ao 
maior conhecimento sobre o tema? As atitudes e as visões dos entrevistados 
sobre o assunto são mais positivas ou negativas? Quais sãos os determinantes 
de uma visão mais positiva ou negativa, otimista ou pessimista, sobre o tema?
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CAPÍTULO 1

A IMPORTÂNCIA DA OPINIÃO 
PÚBLICA PARA A CIÊNCIA E A 
TECNOLOGIA

Desde seus primórdios, a ciência moderna, a divulgação científica, 
a produção de conhecimento e sua comunicação andam de mãos dadas. 
Os “gabinetes de maravilhas” renascentistas, os “teatros anatômicos” e as 
conferências e palestras públicas, já nos séculos XVI e XVII, mostram o 
entusiasmo dos filósofos naturais e da sociedade, desde antes da chama-
da revolução científica, pelo compartilhamento e discussão pública de des-
cobertas, invenções e teorias (CASTELFRANCHI and PITRELLI, 2007; 
ROSSI, 2001). O interesse de Galileu Galilei em escrever seus livros não 
só em latim, mas também na “vulgar” língua italiana, a preocupação da 
Royal Society, desde sua fundação, para que o conhecimento científico fosse 
acessível a todos, numa linguagem situada longe do grego e do latim e perto 
daquelas das pessoas nas praças e nos mercados, são apenas alguns entre 
inúmeros exemplos da importância da relação e da osmose entre a busca 
pelo conhecimento e o conjunto do corpo social (para uma breve história 
dessas ligações, ver CASTELFRANCHI, 2008; CASTELFRANCHI e PI-
TRELLI, 2007).

No século XX, as relações entre produção do conhecimento e so-
ciedade se aprofundam e tornam-se mais complexas: a participação dos ci-
dadãos em produção, apropriação, legitimação e difusão do conhecimento 
técnico e científico constitui um aspecto central das democracias contem-
porâneas. De um lado, torna-se estratégico, para os governos, incentivar o 
desenvolvimento técnico-científico e, com isso, estimular talentos e carreiras 
em tais áreas, bem como garantir o apoio da população para a pesquisa e a 
aceitação de inovações tecnológicas. De outro lado, temos os grandes debates 
após as duas guerras mundiais sobre o papel e a responsabilidade moral dos 
cientistas (o impacto do uso da C&T na supremacia militar) e, posteriormen-
te, o surgimento de movimentos sociais (de cunho ambientalista, feminista, 
socialista, entre outros) que criticam aspectos da industrialização, da automa-
ção, ou até mesmo questionam objetivos e racionalidade do progresso técni-
co-científico. Esse debate impulsiona as instituições científicas e os governos 
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a preocuparem-se com a percepção e as atitudes públicas em relação à C&T 
(CASTELFRANCHI, 2008). 

Assim, desde a década de 1950, em um período de pós-guerra, a 
reflexão crescente entre cientistas, educadores e políticos foi sobre o papel 
da C&T na sociedade e a difusão e a aceitação da cultura científica pelos 
cidadãos. Isso dá grande impulso a novas formas de divulgação científica 
(tais como os centros interativos de ciência e o jornalismo interpretativo) 
e à pesquisa de opinião pública sobre tais temas, como veremos à frente. 

Na década de 1980, esse campo de preocupações e de estudos am-
plia-se e aprofunda-se, levando ao surgimento do chamado movimento para 
a Compreensão Pública da Ciência (em inglês, Public Understanding of  Science). 
De acordo com BAUER (2008), os estudos sobre a percepção pública da 
ciência referem-se a um campo de investigação social que busca, por métodos 
empíricos, a compreensão do entendimento do público acerca do tema e de 
como isso varia de acordo com a época e o contexto. VOGT e POLINO 
(2003) acrescentam que o desenvolvimento crescente dessas temáticas reflete 
preocupações de naturezas diversas, desde a legitimação do trabalho da co-
munidade científico-tecnológica, passando pelo impacto social da ciência e da 
tecnologia, até a apropriação, por parte do público, do processo de constru-
ção, uso e distribuição do conhecimento.

Nesses estudos, as enquetes de percepção pública e os indicadores 
de cultura científica são grandes aliados. Eles funcionam como padrão de 
referência, pelo qual se orientam políticas, e como base para aperfeiçoar práti-
cas de comunicação e difusão da ciência e avaliar o impacto do jornalismo da 
divulgação e dos espaços de educação científica não formais, como museus, 
exposições, centros interativos de ciências etc. 

Conhecer para confiar: as enquetes de percepção pública 
nos Estados Unidos 

O surgimento, nos Estados Unidos, da National Science Foundation 
(NSF), na década de 1950, impulsionou debates sobre a ciência e suas implica-
ções éticas e sociais. Em 1958, foi criada a National Aeronautics and Space Admi-
nistration (Nasa), em resposta à pressão da opinião pública norte-americana ante 
a criação do primeiro satélite artificial da história, o Sputnik, da União Soviética. 
Esses eventos coincidem com o crescimento dos debates sobre as implicações 
sociais da ciência e o aparecimento de programas de educação e popularização 
que visavam fortalecer a admiração e o respeito do público pela ciência nacional. 
Nas décadas seguintes, o governo americano investiu cerca de US$ 1 bilhão em 
programas de educação científica e estudos de opinião pública (FAPESP, 2011).
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Poucos anos depois, o impacto causado pelos movimentos estu-
dantis, feministas e ambientalistas e a preocupação e a oposição da população 
frente aos crescentes problemas ambientais e sociais causados pela industriali-
zação induziram a uma nova onda de popularização e educação da C&T, com 
o objetivo de renovar e reconstruir o apoio e a confiança do público frente 
a elas (CASTELFRANCHI e PITRELLI, 2007). Em 1979, a NSF propunha 
um survey nacional sobre percepção pública da C&T. 

A NSF foi uma das primeiras instituições que considerou impor-
tante colocar, ao lado de indicadores clássicos de ciência e tecnologia, inves-
tigações para medir a percepção pública. Desde então, a enquete Science and 
Engineering Indicators é realizada a cada dois anos naquele país, reservando um 
capítulo para a discussão da percepção pública e atitudes em C&T (Science and 
Technology: public atitudes and understanding). Nele, são considerados indicadores 
sobre interesse no tema, veículos mais utilizados para informação sobre C&T, 
conhecimento da população e atitudes sobre assuntos de cunho científico-
tecnológico2. A elaboração de indicadores de cultura científica pela instituição 
tornou-a referência nessas questões e inspirou outros países a investirem em 
pesquisas que também buscavam conhecer a opinião e as atitudes de seus 
habitantes sobre o tema (FAPESP, 2011).

Na Europa, modelos teóricos e estudos empíricos 
sobre percepção pública da ciência 

Na Europa, por sua vez, um grande impulso para o estudo da 
relação entre ciências, tecnologias e públicos se dá especialmente em mea-
dos da década de 1980, a partir do surgimento do “movimento para a 
percepção pública da ciência”, após a publicação de um relatório enco-
mendado à Royal Society no Reino Unido (The Public Understanding of  Science 
ou Bodmer Report, 1985). O relatório Bodmer confirmou o nascimento de 
uma área acadêmica interdisciplinar que tratava de modelos teóricos e 
estudos empíricos baseados em metodologias de pesquisa quantitativas 
e qualitativas, como questionários e entrevistas, grupos focais, análise do 
conteúdo dos meios de comunicação, equipes de estudo formadas por 
cidadãos, dentre outros.

Esse movimento impulsionou atividades de incentivo à divulgação 
e à educação científicas e de pesquisas sobre as relações entre ciência e socie-
dade. Nesse contexto, a Comissão Europeia (EC, da sigla em inglês) passa a 
realizar regularmente, a partir da década de 1990, pesquisas de opinião sobre 

2 Enquetes disponíveis em http://www.nsf.gov/statistics/seind/. 
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C&T em geral (EC, 1993, 2001, 2003, 2005, 2010) e sobre temas específicos, 
como Tecnologia da Informação (EC, 1997) e Biotecnologia (EC, 1991, 1997, 
2000).

Alguns países europeus também passam a desenvolver pesquisas 
de abrangência nacional de forma mais ou menos sistemática, como Espa-
nha (FECYT, 2003, 2005, 2008), ou mais esporádica, como Portugal (OCES, 
2000). Logo a seguir, diversos países, centrais e periféricos, começam a pro-
duzir pesquisas de percepção pública da ciência, como por exemplo Índia, 
China e Japão (POLINO e CASTELFRANCHI, 2012; BAUER, ALLUM e 
MILLER, 2007).

A Ibero-América também se mobiliza

Na região da Ibero-América, somente em anos recentes emergiu 
com força a importância, tanto acadêmica quanto política, de se estudar a opi-
nião pública sobre C&T. Alguns países realizaram pesquisas nacionais de per-
cepção pública, principalmente a partir da década de 1990, como Colômbia 
(Colômbia, 2003a 2003b), Panamá (Panamá, 2001), México (México, 1999, 
2003) e Argentina (Argentina, 2003, 2007). 

Importante mencionar iniciativas encabeçadas pela Rede Ibero-A-
mericana de Indicadores de Ciência e Tecnologia (Ricyt), da Organização de 
Estados Ibero-Americanos (OEI) e da Universidade de Salamanca (Usal), 
com o intuito de monitorar a opinião pública no campo da C&T, utilizando 
estratégias como o fortalecimento de metodologias comuns que permitem 
comparações entre países, incentivando novos estudos de percepção públi-
ca e desenvolvendo estudos específicos sobre opiniões e atitudes da popu-
lação (ver, para uma história detalhada do surgimento e consolidação dos 
estudos de percepção pública na região, POLINO e CASTELFRANCHI, 
2012 e 2015).

A Ricyt promoveu, em 2003, a primeira oficina de indicadores de 
percepção pública, cultura científica e participação cidadã, na qual foram 
apresentadas reflexões teórico-metodológicas sobre o tema. Na ocasião, Ar-
gentina, Brasil, Espanha e Uruguai mostraram os resultados de uma enque-
te aplicada nas cidades de Buenos Aires, Campinas, Salamanca, Valladolid e 
Montevidéu, utilizando metodologia única que permitia a comparação entre 
os resultados obtidos em cada local. Esse primeiro survey comparativo cata-
lisou as atividades e levou à organização de encontros subsequentes. Uma 
nova enquete, com características semelhantes, voltou a ser aplicada em 2007, 
contando com uma amostra ampliada de entrevistados de sete cidades em 
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outros países da Ibero-América (Colômbia, Argentina, Venezuela, Espanha, 
Panamá, Chile e Brasil)3.

Outra iniciativa conjunta de países ibero-americanos diz respeito à 
construção de um manual de indicadores de percepção pública da ciência e 
da tecnologia destinado a orientar gestores e pesquisadores na elaboração de 
enquetes sobre o tema. Batizado Manual de Antigua (POLINO e CASTEL-
FRANCHI, 2015) – homenagem ao país caribenho onde a proposta do pro-
jeto foi lançada –, a publicação aborda o porquê das medições, o que analisar 
e como fazê-lo, além de fornecer recomendações de gestão técnica. O Manual 
indica, ainda, o uso de um conjunto mínimo de indicadores comparáveis, 
contribuindo para a formação de um banco de dados ibero-americano sobre 
o assunto. 

Iniciativas para mapear a opinião e as atitudes 
dos brasileiros em C&T

A primeira enquete de percepção pública do Brasil foi realizada 
em 1987, fruto de uma iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - o CNPq (CNPq/Gallup, 1987). A ação demons-
trou o interesse nascente do governo brasileiro em mapear a opinião pública 
sobre temas científico-tecnológicos. Mas foi apenas a partir da década seguin-
te que a percepção pública da ciência ganhou mais espaço. Em 1992, dentro 
do contexto da conferência ECO-92, o Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI) realizou a pesquisa nacional “O que o brasileiro pensa de 
ecologia”, que tratava de percepções e valores com relação ao meio ambiente 
e atitudes dos cidadãos a respeito de ações de preservação e conscientização.

Uma segunda enquete nacional sobre percepção pública da ciência 
foi feita em 2006, no âmbito do Departamento de Popularização e Difusão da 
Ciência e Tecnologia do MCTI, e a terceira, em 2010. Esta última teve como 
público-alvo os brasileiros e as brasileiras com idade igual ou superior a 16 anos 
e se baseou em questionário estruturado com 101 perguntas, abertas ou fecha-
das. Foram realizadas 2.016 entrevistas com base em amostra representativa do 
Brasil e estratificada quanto a sexo, idade, escolaridade, renda e região de mo-
radia. A margem de erro do parâmetro de estimação é de 2,18%, a um nível de 
significância de 5%, isto é, com um intervalo de confiança de 95%. 

3 A enquete brasileira, efetuada na cidade de São Paulo, foi apoiada pela Fapesp. Para deta-
lhes sobre as enquetes ibero-americanas da OEI-RICYT, seus resultados e seu impacto no 
desenvolvimento de indicadores regionais de percepção pública da C&T, ver o “Manual de 
Antigua” (Polino e Castelfranchi, 2015).
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A enquete forneceu dados ricos sobre o acesso à informação de 
C&T, compreensão da divulgação científica e comportamentos, hábitos e ati-
tudes dos brasileiros em relação ao tema. Uma quarta enquete, organizada 
pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e o MCTI, com a 
colaboração de investigadores de diversas universidades, foi desenvolvida en-
tre o final de 2014 e o começo de 2015, portanto, em quase perfeita sincronia 
com a presente enquete mineira: os resultados desta última enquete nacional 
(CGEE/MCTI, 2015) são usados em nossas análises para comparação.

Ainda são raras, porém, iniciativas que buscam conhecer a realidade 
de um Estado brasileiro específico. Com exceção de São Paulo, que publica 
regularmente seus indicadores de ciência e tecnologia, as iniciativas existentes 
são pontuais e descontinuadas. Em Minas Gerais, esta é a primeira pesqui-
sa de percepção pública sobre C&T realizada. Seu objetivo foi conhecer a 
realidade do Estado no que diz respeito à opinião dos mineiros sobre temas 
relacionados à ciência e à tecnologia e obter resultados que permitam não só 
uma comparação em nível estadual e nacional, mas também a formação de 
uma grande base de dados sobre a cultura científica da região. 
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CAPÍTULO 2

A METODOLOGIA DE SURvEy E A 
CIÊNCIA DE fAzER PERGUNTAS

Um dos objetivos centrais da pesquisa “A opinião e o conhecimen-
to dos mineiros sobre ciência e tecnologia” foi replicar em Minas Gerais as 
questões formuladas por enquetes nacionais e internacionais e poder, assim, 
comparar as opiniões e os comportamentos dos mineiros em relação à ciên-
cia e à tecnologia com aqueles dos brasileiros e das populações de diversos 
países. Outro objetivo deste estudo foi realizar a pesquisa no Estado seguindo 
os procedimentos científicos mais rigorosos e mais atuais na metodologia de 
construção dos questionários. Nas últimas décadas, o processo dessa constru-
ção tornou-se mais estruturado – e mais sólido do ponto de vista científico 
–, com o desenvolvimento de teorias sobre a ciência de fazer perguntas e 
sua corroboração em experimentos split-ballot 4 (SCHUMAN & PRESSER, 
1981). Essas teorias também levaram à elaboração de novos e mais refinados 
métodos de pré-testes para avaliar se os significados pretendidos nas pergun-
tas formuladas pelos pesquisadores correspondem de fato aos significados 
interpretados pelos entrevistados, mensurando a validade das categorias e das 
questões (SUDMAN, BRADBUM & SCHWARz, 1996; SIMõES & PEREI-
RA, 2007; GROVES, 2011; SMITH, 2013; STERN & DILLMAN, 2014).

Em outras palavras, a pesquisa “A opinião e o conhecimento dos 
mineiros sobre ciência e tecnologia” foi iniciada com dois grandes objetivos 
metodológicos: replicar algumas das questões já feitas em outras pesquisas 
nacionais e internacionais, para permitir a comparabilidade e, ao mesmo 
tempo, avaliar a validade dessas questões no contexto atual da população do 
Estado. No entanto, percebeu-se que esses dois grandes objetivos podiam se 
tornar conflitantes: ao replicar questões de pesquisas – especialmente aquelas 
feitas em outros contextos sociais e linguísticos – poderíamos estar, de fato, 
fazendo perguntas diferentes, na medida em que as interpretações das per-

4 Experimentos split-ballot dividem uma amostra aleatória em duas partes e utilizam para cada 
uma delas uma versão da questão. A variável a ser manipulada pode ser o termo empregado, 
o formato (aberto ou fechado), a sequência em que a questão aparece, entre muitas outras 
possibilidades. Na medida em que as duas metades da amostra aleatória podem ser conside-
radas iguais, as diferenças nas respostas são consideradas efeitos da variável teste (SIMõES 
& PEREIRA, 2007).
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guntas – nesse caso, pela população de Minas Gerais – poderiam ser diferen-
tes dos sentidos pretendidos pelos surveys originais.

Para enfrentar esse dilema, foi incluída como parte da Metodologia 
de Survey a realização de um pré-teste e de um pós-teste utilizando entrevis-
tas cognitivas, que permitiram explorar os diversos entendimentos dos minei-
ros sobre as perguntas replicadas de questionários nacionais e internacionais. 
Ao mesmo tempo, o pré-teste também visou avaliar a validade das novas 
questões incluídas no questionário mineiro e que não foram feitas em outras 
pesquisas internacionais.

Nas últimas décadas, o pré-teste do questionário com entrevistas 
cognitivas tornou-se parte importante do estado da arte na Metodologia de 
Survey nos Estados Unidos e na Europa (SUDMAN, BRADBUM & SCH-
WARz, 1996; WILLIS, DEMAIO & HARRIS-KOJETIN, 1999; CONRAD 
& BLAIR, 2009; GOBO & MAUCERI, 2014). No entanto, o conhecimento 
e o uso do pré-teste do questionário com entrevistas cognitivas no Brasil 
ainda são bastante limitados (SIMõES & PEREIRA, 2007; SIMõES, 2001 e 
2014). Portanto, entendeu-se que, ao utilizar essa metodologia, contribuiria-se 
para a avaliação e a interpretação dos dados da enquete “A opinião e o co-
nhecimento dos mineiros sobre ciência e tecnologia”. Além disso, seria uma 
colaboração para a reformulação de perguntas, assim como para a elaboração 
de novas questões em futuros surveys que busquem ampliar e contextualizar 
os conhecimentos adquiridos com os atuais surveys nacionais e internacionais.

Antes de apresentar os resultados na etapa das entrevistas cognitivas, 
cabe uma breve explanação dessa metodologia, especialmente dado o seu ca-
ráter inovador e o fato de não ser ainda suficientemente conhecida e utilizada 
no Brasil. Uma premissa central na Metodologia de Survey é que os cientistas 
sociais não “coletam” dados, mas “constroem” dados. Isso se dá na medida 
em que o instrumento de investigação – no caso do survey, o questionário – 
produz “efeitos nas respostas”, ou seja, parte do que é medido pode ser efeito 
da maneira como as perguntas foram formuladas, da terminologia utilizada, 
das escolhas dos formatos das questões, da sequência em que as questões apa-
recem no questionário, do fato de antecipar – ou não –, para o entrevistado, a 
possibilidade de dizer “não sei” e outros fatores importantes na interpretação 
das perguntas e na produção das respostas pelos entrevistados.

Tendo em vista que pequenas mudanças na formulação das ques-
tões podem levar a diferentes respostas pelos entrevistados, para garantir a 
comparabilidade dessas respostas a Metodologia de Survey usualmente exige 
a padronização das perguntas e do questionário: todas as perguntas são feitas 
exatamente da mesma maneira e na mesma sequência, para todos os entre-
vistados. Mas para garantir a maior comparabilidade das respostas, é preciso 



28 } O S  M I N E I R O S  E  A  C I Ê N C I A

também garantir a maior validade dos dados, ou seja, saber se os significados 
inferidos pelos entrevistados coincidem com os significados pretendidos pelos pes-
quisadores. Como – tendo em vista a busca da comparabilidade dos dados 
– os entrevistadores não devem parafrasear ou explicar os objetivos das ques-
tões (procedimentos que podem levar cada entrevistador a fazer perguntas 
diferentes), é preciso elaborá-las de maneira que os entrevistados interpretem 
a pergunta da mesma forma e que a pergunta que ouvem seja a mesma que os 
pesquisadores acreditam estar fazendo.

Nas últimas décadas, contribuições da psicolinguística e da psicolo-
gia cognitiva (STRACK & MARTIN, 1987; SUDMAN, BRADBUM & SCH-
WARz, 1996; WILLIS, DEMAIO & HARRIS-KOJETIN, 1999; CONRAD 
& BLAIR, 2009; GOBO & MAUCERI, 2014) têm permitido entender os 
chamados “efeitos nas respostas”, ou seja, a influência das maneiras como as 
perguntas são feitas sobre as interpretações das perguntas e a produção das 
respostas. Segundo essas novas contribuições, o survey deve ser visto como 
uma interação social guiada pelas regras sociais e linguísticas da conversação e 
como uma série de tarefas cognitivas realizadas pelos entrevistados.

Os psicolinguistas argumentam que a tentativa de entender como 
os entrevistados compreendem as questões em um survey inevitavelmente leva 
à busca de informações acerca de como as pessoas compreendem o mundo 
em volta delas e de como elas se comunicam umas com as outras. Assim, a 
entrevista do survey pode ser melhor entendida como uma conversa, na qual 
os entrevistados conduzem suas parcelas de reflexão e produção de respostas 
em um contexto social e de “diálogo” específico (SIMõES & PEREIRA, 
2007; SUDMAN, SUDMAN, BRADBUM & SCHWARz, 1996). Segundo os 
psicolinguistas, a entrevista do survey deve ser analisada a partir do “princípio 
da cooperação”, um dos elementos estruturantes da conversa, que postula 
que os indivíduos esperam que suas interlocuções sejam claras, verdadeiras, 
relevantes e não redundantes. Assim, a título de exemplificação, quando di-
zemos “dois” ao caixa do cinema ou ao ascensorista em um elevador, espe-
ramos que seja entendido “dois ingressos”, no primeiro caso, e “segundo 
andar” no segundo exemplo.

A partir de uma perspectiva cognitiva, a resposta a uma questão 
requer a realização de quatro tarefas cognitivas: interpretar a questão; buscar 
na memória informação sobre um comportamento ou uma opinião; formatar 
a resposta; editá-la, se a pergunta for sensível e o entrevistado avaliar deter-
minadas respostas como socialmente desejáveis. A operação combinada do 
princípio da cooperação e das tarefas cognitivas revela o processo de enten-
dimento da pergunta e da produção da resposta. A interpretação da palavra 
“manga”, na pergunta “Você gosta de manga?”, certamente depende de a questão 
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aparecer em uma sequência sobre moda ou sobre alimentação. Entender uma 
questão de maneira a produzir uma resposta adequada requer o entendimento 
não apenas do sentido literal da palavra usada, mas também do seu sentido prag-
mático, ou seja, inferências sobre a intenção de quem fez a pergunta. Assim, 
na entrevista do survey, ao interpretar a questão o entrevistado busca no enun-
ciado “pistas” para inferir os significados pretendidos pelo pesquisador: as al-
ternativas de resposta ou a sequência em que a questão aparece, por exemplo, 
são fontes para sua interpretação (SIMõES & PEREIRA, 2007; SUDMAN, 
SUDMAN, BRADBUM & SCHWARz, 1996).

Portanto, o objetivo central do pré-teste da pesquisa “Os Mineiros 
e a Ciência” foi investigar o leque de diferentes e possíveis interpretações das 
perguntas e dos processos de produção das respostas de perguntas replicadas 
dos questionários nacionais e internacionais, assim como das novas questões 
elaboradas. Dado que o objetivo é conhecer o conjunto de interpretações das 
perguntas (não se pretende fazer inferências da amostra do pré-teste para a 
população), o pré-teste não requer uma amostra representativa da população. 
Ele, portanto, foi realizado entre 41 entrevistados dos vários níveis de escola-
ridade, um dos fatores centrais para o entendimento das questões.

O uso das entrevistas cognitivas no pré-teste do survey “Os Minei-
ros e a Ciência” significou incluir questões cognitivas adicionais, a serem efe-
tuadas depois de algumas questões do questionário, de forma que permitis-
sem avaliar: a) como os entrevistados interpretaram a pergunta; b) como os 
entrevistados resgataram na memória atitudes e comportamentos do passado; 
c) como “formataram a resposta”, adequando-a às opções de resposta e ao 
formato da pergunta; d) como editaram suas respostas, tendo em vista o que 
acreditavam ser a resposta “certa” ou socialmente desejável.

Neste capítulo, são destacadas apenas algumas questões cognitivas 
que exemplificam o uso da metodologia de pré-teste e que produziram res-
postas mais relevantes, intrigantes ou não antecipadas.

 

2.1. O qUE OS MINEIROS ENTENDEM POR CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA?

 As questões replicadas dos surveys nacionais e internacionais não 
perguntam diretamente aos entrevistados o que entendem ou em que pensam 
quando o assunto é ciência e tecnologia. Com o objetivo de preencher essa 
importante lacuna no entendimento do que está sendo efetivamente medido, 
questões cognitivas do pós-teste (feitas em seguida à resposta a uma questão 
do questionário) perguntaram diretamente aos entrevistados “em que pensa-
ram ao ouvir os termos ciência e tecnologia” e “se para eles havia diferença 
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entre ciência e tecnologia”. Respostas a essas questões mostraram que o ter-
mo “ciência” foi frequentemente e simplesmente associado a “descobertas”, 
“estudo” e “pesquisa”; o termo “tecnologia” a aparelhos eletrônicos muito 
presentes na vida cotidiana das pessoas, como o computador, o celular e a 
televisão. De fato, mesmo os entrevistados de maior grau de escolaridade 
não demonstraram, em geral, capacidade de grande elaboração das respostas 
e distinção mais refinada entre as noções de “ciência” e “tecnologia”. Assim, 
ao responder à questão cognitiva “em quais áreas você imediatamente pensa 
quando falamos em ciência?”, o quadro de referência dos entrevistados do 
pré-teste e do pós-teste, na maioria dos casos – e em grande medida indepen-
dentemente dos graus de escolaridade –, limitou-se às áreas de saúde (vírus, 
epidemias) e meio ambiente (poluição, desmatamento), temas salientes na mí-
dia, assim como no dia a dia das pessoas e no senso comum.

Como já mencionado, os conceitos de “ciência” e “tecnologia” são 
constantemente percebidos de maneira bastante abstrata e desconectada de 
aspectos centrais da vida cotidiana e do trabalho. Entrevistas dos pré-teste 
e pós-teste também ressaltam que o território semântico de “ciência e tec-
nologia”, expressão tão usada – usualmente sem definição ou contextuali-
zação - nos surveys nacionais e internacionais, mas tão pouco questionada, é, 
ao mesmo tempo, muito amplo, bastante ambíguo e marcado, para muitos 
entrevistados, por um senso de distância. “C&T”, para muitas pessoas, remete 
a algo feito por poucos, compreendido por poucos – e não tanto à esfera do 
cotidiano. Por isso, a maioria tende a pensar e a utilizar exemplos de “C&T” 
com foco em tecnologias, frequentemente tecnologia da informação e comu-
nicação. Isso foi bastante visível no pré-teste e pós-teste, quando declarações 
e percepções sobre essa ausência na vida cotidiana foram enviesadas pelo 
senso de distância. Ilustra-se, a seguir, o distanciamento dos referidos termos, 
tanto do dia a dia quanto do trabalho, revelado de forma contundente em 
certas entrevistas do pré-teste e do pós-teste:

• um dentista – entrevistado no seu consultório – não fez referência 
alguma ao seu trabalho quando perguntado “em quais setores da sua 
vida você diria que há mais influência da ciência e da tecnologia?”;

• um sapateiro também não se referiu ao seu ofício na questão cog-
nitiva mais geral. Apenas quando perguntado diretamente sobre 
mudanças no seu processo de trabalho, ele se referiu às inovações 
como “solados plásticos que hoje podem ser colados e não reque-
rem mais o uso de pregos”;

• de maneira similar, trabalhadoras entrevistadas no seu local de tra-
balho – uma padaria – não se referiram à nenhuma das tecnologias 
utilizadas na fabricação do pão;
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• mesmo um entrevistado, com curso superior, que atuou a vida toda 
no setor petroquímico, afirmou que seu trabalho não tinha ligação 
com C&T;

• uma entrevistada do pré-teste declarou “nunca” conversar com 
familiares sobre temas de ciência, mas a entrevistadora – por ter 
conhecimento direto da história familiar da entrevistada – anotou 
a observação de que ela tinha filhos cientistas e que, poucos dias 
antes da entrevista, havia perguntado ao filho, físico, o significado 
de “laser”.

Como mencionado no capítulo de apresentação deste livro, um dos 
resultados mais importantes da pesquisa “A opinião e o conhecimento dos 
mineiros sobre ciência e tecnologia” foi o fato de que o nível de acesso à in-
formação e o grau de escolaridade são fatores que afetam apenas uma parte 
das atitudes (em relação à ciência e tecnologia), e de forma não determinante. 
Os achados do pré-teste e do pós-teste, por sua vez, tornam o tema mais 
complexo e questionam expectativas em relação ao impacto dos graus de 
escolaridade no próprio entendimento e na elaboração dos termos “C&T”, 
presentes em grande número das questões.

Indo além da compreensão imediata dos termos “ciência” e “tec-
nologia”, outras perguntas cognitivas do pré-teste revelaram que os entendi-
mentos e os exemplos variam e se diversificam, dados os vários contextos 
das perguntas. Como visto, ao ouvirem os referidos termos, as imagens que 
primeiro e mais frequentemente vêm à cabeça dos entrevistados são ligadas 
à ciência aplicada e às tecnologias relacionadas à eletrônica, como compu-
tadores, telefones celulares e internet. Contudo, na medida em que as ques-
tões abordam áreas diversas de aplicação da ciência, os entendimentos e os 
exemplos se tornam mais diversificados, mas, ao mesmo tempo, continuam 
a mostrar compreensões ou associações ainda limitadas. Vejamos a seguir al-
guns exemplos.

Exemplo 1

O uso de máquinas e computadores está causando perda de em-
pregos.

1. Concorda totalmente
2. Concorda em parte
3. Discorda em parte
4. Discorda totalmente
5. NS
6. NR
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questão cognitiva: Como isso acontece?

Nessa questão, a maioria dos entrevistados interpretou a pergunta 
fazendo referências à substituição do trabalho humano por novas tecnologias, 
robôs, programas de computador etc. Contudo, curiosamente, também houve 
quem interpretasse a pergunta como se esta se referisse ao envolvimento das 
pessoas com a tecnologia em detrimento do trabalho (“as pessoas ficam nas 
redes sociais e esquecem de seus compromissos”; “perdi o meu emprego 
ficando no WhatsApp”).

Exemplo 2

A ciência e a tecnologia vão ajudar a eliminar a pobreza e a fome 
do mundo.

1. Concorda totalmente
2. Concorda em parte
3. Discorda em parte
4. Discorda totalmente
5. NS
6. NR

questão cognitiva: Como isso pode acontecer?

Entrevistados falaram de novas tecnologias para a produção e a 
distribuição de alimentos. Não apareceram referências a outras maneiras de 
eliminar a pobreza. Neste caso, a limitação à agricultura pode ser causada pelo 
fato de que a pergunta incluiu “a fome” no enunciado, tornando esse aspecto 
da pobreza o mais saliente: trata-se de um indício importante para os pesqui-
sadores de que, às vezes, acreditando fazer uma pergunta, estão, na verdade, 
fazendo duas. Ou que, em outros casos, ao tentarem tornar mais clara uma 
pergunta estão, na verdade, direcionando a atenção dos entrevistados para um 
leque mais restrito de respostas.

Exemplo 3

Por causa do conhecimento, os cientistas têm poderes que os tor-
nam perigosos.

1. Concorda totalmente
2. Concorda em parte
3. Discorda em parte
4. Discorda totalmente
5. NS
6. NR
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questão cognitiva: Para você, o que significa “os cientistas têm pode-
res que os tornam perigosos”? que perigos seriam esses?

 Quando a ciência e os cientistas foram associados a “perigo”, 
exemplos de aplicação da ciência incluíram áreas diversas, como a guerra 
(bomba atômica, indústria bélica, armas biológicas e químicas, aviões de caça, 
mísseis), mas também o meio ambiente (“dinamite que pode ser usada para 
matar peixes”, agrotóxicos) e efeitos biológicos e para a saúde humana 
(alteração genética, vírus fabricado em laboratório, ebola, doenças e epide-
mias, remédios sem os devidos controles ou, ainda, “doenças causadas por 
máquinas”). A bomba atômica foi o perigo mais mencionado, enquanto ou-
tras avaliações críticas, de caráter mais geral, apareceram pouco (como “mani-
pulação da população, uso indevido da informação, informação privilegiada).

 

2.2. LIMITAÇõES METODOLóGICAS DAS qUESTõES 
REPLICADAS E DA METODOLOGIA DE SURVEY: 
IMPLICAÇõES PARA A INTERPRETAÇÃO DOS 
RESULTADOS

 O objetivo, ao replicar questões de surveys nacionais e internacio-
nais, foi comparar as atitudes e os comportamentos dos mineiros aos da po-
pulação brasileira e de outros países. Como exposto anteriormente, a busca 
pela comparabilidade dos resultados pode, contudo, entrar em conflito com a 
busca da validação das medidas, especialmente no caso de contextos linguís-
ticos, sociais e culturais diversos, que podem levar a interpretações diferentes 
das perguntas. Além disso, as perguntas dos surveys internacionais, principal-
mente os europeus e norte-americanos, são elaboradas para populações nas 
quais a maioria tem curso superior ou, no mínimo, secundário. No caso do 
Brasil e de Minas Gerais, os surveys incluem segmentos da população com 
baixo nível de escolaridade e pouco acesso ou pouco uso de informação que 
lhe permitam responder a determinadas perguntas. No caso de temas como 
ciência e tecnologia, esse problema se agrava: mesmo aqueles com maior es-
colaridade podem não ter conhecimento ou familiaridade suficientes com os 
assuntos para responder a certos tipos de questões. Como vimos anterior-
mente, os resultados do pós-teste dão sustentação a essa problematização 
mais generalizada do impacto da escolaridade no entendimento e na produ-
ção das respostas, em questões sobre ciência e tecnologia.

Entre outras limitações da Metodologia de Survey, cabe também chamar 
a atenção para problemas de validade relacionados às perguntas de conhecimento 
ou que requerem conhecimento, formato das questões, e ao fator chamado de 
aquiescence bias, isto é, a tendência dos entrevistados a concordar com afirmativas.
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2.2.1. Perguntas de conhecimento ou que requerem conhecimento 

A Metodologia de Survey tem gerado bons instrumentos para a me-
dição de valores, opiniões e crenças. Mas perguntas de conhecimento ou que 
requerem conhecimento colocam mais desafios, pois os entrevistados podem 
se sentir testados e escolher uma das opções, mesmo não possuindo infor-
mações suficientes para responder. Especialmente quando a opção “Não sei/
não tenho informação suficiente para responder” não é colocada de forma 
explícita. Assim, deve-se ter cuidado ao interpretar as respostas a uma questão 
que pode ser uma medida do conhecimento do entrevistado ou, simplesmen-
te, a medida de uma opinião, que reflete mais o que o entrevistado imagina 
ser ou julga ser, tendo em vista outros fatores. Como interpretar, portanto, as 
respostas a uma questão de comparação da situação da ciência no Brasil e em 
Minas Gerais, nas quais as opções “Não sei responder” ou “Não tenho infor-
mações suficientes para responder” não foram oferecidas aos entrevistados? 
Destacam-se entre essas questões:

Na sua opinião, o Brasil é um país que está em uma situação 
avançada, intermediária ou atrasada no campo das pesquisas científi-
cas e tecnológicas?

E como está Minas Gerais em relação a outros Estados do 
Brasil? Na sua opinião, Minas Gerais está em uma situação avançada, 
intermediária ou atrasada no campo das pesquisas científicas e tecno-
lógicas?

Tanto no pré-teste quanto na pesquisa final, poucos entrevistados 
disseram “não sei” de maneira voluntária, porém, metade dos entrevistados 
escolheu a opção “intermediária” tanto para o Brasil quanto para Minas Ge-
rais. Pode-se questionar se a escolha do ponto do meio significou efetivamen-
te uma avaliação da posição do Brasil e de Minas Gerais como “intermediá-
ria” ou simplesmente uma maneira de dizer “não sei”. Outra possibilidade de 
interpretação dessas perguntas é se as respostas refletem mais um sentimento 
ou opinião generalizada sobre a posição comparativa em geral, não tanto no 
campo da C&T, do Brasil no mundo e de Minas no Brasil.

Outro problema identificado com as perguntas replicadas se refere 
a questões, por exemplo, sobre temas de meio ambiente, debatidos com fre-
quência na mídia, mas que muitas vezes são desconhecidos pelas pessoas em 
seus detalhes. Os surveys nacionais e internacionais incluem questões sobre o 
meio ambiente por meio de perguntas de atitudes (tal qual o nível de preocu-
pação) em relação, por exemplo, ao uso de transgênicos, a mudanças climáti-
cas e ao aquecimento global, sem oferecer a opção de resposta “não sei” ( “ou 
você não ouviu falar ou não tem informações suficientes para responder”) no 
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enunciado da pergunta. No entanto, experimentos metodológicos split-ballot, 
com perguntas nas quais a variável manipulada era oferecer, ou não, a opção 
“não sei” (ou a formulação “ou você não ouviu falar ou não tem informações 
suficientes para responder”), mostram que os entrevistados tendem a esco-
lher uma das opções de resposta e muito poucos dizem “não sei” de maneira 
espontânea.

A seguir, exemplos desse tipo de questão que foram replicados no 
survey, e questões cognitivas formuladas para avaliar a validade das respostas.

Exemplo 4:

Em uma escala de 1 a 10, onde 1 significa “nada preocupado” e 10 
significa “extremamente preocupado”, o quanto você diria que está preocu-
pado com os seguintes temas:

Plantas transgênicas ou comida com ingredientes transgênicos 
como possíveis causadoras de doenças. 

questões Cognitivas:

O que são plantas transgênicas ou ingredientes transgênicos? Como 
elas podem causar doenças? Dê-me um exemplo de planta transgêni-
ca?

As respostas a essas questões cognitivas variaram de “alimentos 
modificados” a “plantas venenosas que existem na Amazônia” ou “alimentos 
contaminados, agrotóxicos”. Apesar de alguns entrevistados terem um enten-
dimento correto do que seriam transgênicos, outros acreditavam saber, mas 
estavam equivocados, enquanto outros ainda acreditavam não saber, mas não 
lhes era oferecida explicitamente a opção de declarar “não sei”.

A mesma questão também perguntou sobre níveis de preocupação 
em relação a outros problemas ambientais, incluindo:

Exemplo 5:

Efeitos das mudanças climáticas e do aquecimento global.

questões Cognitivas:

Você já ouviu falar dos “efeitos das mudanças climáticas e do aqueci-
mento global”? O que ouviu falar?

 As respostas a essas questões revelaram que enquanto alguns en-
trevistados entendem o aquecimento global, outros de diferentes níveis de 
escolaridade confundem aquecimento global com outros problemas, como o 
da camada de ozônio. Outros, ainda, já ouviram falar mas não sabem o signi-
ficado. Nesse caso, um procedimento para garantir a validade das respostas é 
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incluir definições ou exemplos de terminologias difíceis, abrindo mão então 
do objetivo da comparabilidade com surveys nacionais e internacionais. Isso 
nos levou, apesar de conhecer as limitações da formulação padrão dessas per-
guntas, a replicar as questões sem explicações ou exemplos.

2.2.2. Formato das questões

O formato das questões também é muito importante na produção da 
resposta pelo entrevistado. Várias perguntas replicadas dos surveys nacionais e 
internacionais utilizam escalas diagramáticas com diferencial semântico, como:

Exemplo 6:

Nesta escala, na qual 1 quer dizer “péssima” e 10 quer dizer “óti-
ma”, como você avalia a DISTRIBUIÇÃO da água (no seu bairro/na sua 
vila/comunidade)?
|______|______|______|______|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |______|______|______|______|

1             2            3            4            5                                    6            7            8            9            10     

Péssima                                                                          ótima

Nesse formato de questão, interessava o entendimento dos pontos 
da escala no momento de formatação da resposta, ou seja, quando o entre-
vistado tinha que adequar sua resposta às opções de resposta ou formato da 
pergunta, neste caso, uma escala diagramática com diferencial semântico. Os 
entrevistados responderam às seguintes questões cognitivas:

questões Cognitivas:

Por que você marcou o número “__”? Para você, onde seria o ponto do 
meio?

Mesmo com a visualização das cores e de um espaço pontilhado en-
tre 5 e 6, incluído de propósito para deixar clara a diferença entre as opções de 
avaliação negativa e as de avaliação positiva, a maioria dos entrevistados – em 
todos os níveis de escolaridade – identificou o ponto 5 ou o 6 como sendo o 
“ponto do meio” na escala de 1 a 10, e apenas poucos entrevistados disseram 
5.5 – o que carrega implicações para a análise e a interpretação dos dados.

Por exemplo, os dados brasileiros do World Values Survey sobre po-
sicionamento político mostram que uma fração consistente dos brasileiros 
entrevistados se posiciona como “5” em uma escala de 1 a 10, na qual 1 re-
presentaria “extrema esquerda” e 10 representaria “extrema direita”. Antes de 
interpretar, erroneamente, tais dados, dizendo que uma fração importante de 
brasileiros se declara de “centro-esquerda”, deve-se levar em conta o fato de 
que, para muitos, apontar o número 5 pode significar na verdade recusar-se a 
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declarar-se tanto como “de esquerda” quanto como “de direita”. 

Uma questão com centralidade nas discussões sobre o papel e a 
importância da ciência e da tecnologia na sociedade é a contraposição geral-
mente feita entre ciência e fé. A questão que se buscou replicar foi: 

Exemplo 7:

Nossa sociedade depende EM EXCESSO da ciência e POUCO da 
fé religiosa.

1. Concorda totalmente
2. Concorda em parte
3. Discorda em parte
4. Discorda totalmente
5. NS
6. NR

questões Cognitivas:

Para você, o que quer dizer (significa): “Nossa sociedade depende EM 
EXCESSO da ciência e POUCO da fé religiosa”? Como você diria isso 
com suas próprias palavras? Como isso acontece? Me dê um exemplo?

Os resultados do pré-teste mostraram que a grande maioria dos 
entrevistados escolheu pontos intermediários, enfatizando que tanto a ciên-
cia quanto a fé eram importantes na vida das pessoas. Como o objetivo da 
pergunta era, de fato, avaliar se, no caso dos mineiros, há ou não um embate 
entre ciência e fé (isto é, buscar entender se existe, ou não, uma percepção das 
pessoas de que se houver “demasiada ciência”, a fé pode ficar prejudicada), 
optou-se por substituir a escala Likert pelo formato de “escolha forçada”, 
que pede ao entrevistado para escolher a opção que mais se aproxime da 
sua opinião:

 Das seguintes afirmativas, qual se aproxima mais do que você pensa:

1. Nossa sociedade depende EM EXCESSO da CIÊNCIA OU

2. Nossa sociedade depende EM EXCESSO da FÉ

8. NS

9. NR

Na Europa e nos Estados Unidos, análises multivariadas e de va-
riáveis latentes apontam que esse tipo de perguntas se situa no território dos 
indicadores de “ideologia científica”. Isso significa que, naquelas culturas, a 
maioria das pessoas sente a esfera religiosa como separada e, eventualmente, 
em contraposição à esfera da racionalidade científica. As pessoas que afirmam 
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dar prioridade à ciência costumam declarar-se menos religiosas que a média, 
enquanto as pessoas que declaram participar de práticas religiosas com gran-
de frequência demonstram menor interesse ou atitudes mais cautelosas sobre 
os benefícios da ciência. No Brasil, e em Minas, isso não parece acontecer. Ao 
contrário, ficará claro na análise das respostas, as pessoas que declaram que 
dependemos “em excesso” da ciência não necessariamente declaram menor 
interesse, ou uma visão menos otimista, sobre C&T. 

2.2.3. Aquiescence bias (tendência a concordar)

Trata-se da tendência, entre os entrevistados, a concordar com as 
declarações independentemente do seu conteúdo. O efeito de aquiescência 
pode influenciar qualquer questão em que as opções de resposta envolvam 
confirmar uma declaração, mas pode ser particularmente problemático com 
perguntas que usam opções de resposta do tipo concordo-discordo. É o caso 
da escala Likert, amplamente utilizada em surveys em geral e nos surveys sobre 
“C&T” replicados.

Esse efeito tende a se acentuar entre entrevistados de baixa esco-
laridade (PEREIRA, 2010), podendo levar a problematizar resultados que 
mostram, em geral, que os entrevistados tendem a concordar que a “C&T 
vão ajudar a eliminar a pobreza e a fome no mundo”. Mas, na medida em 
que aumenta o nível educacional dos entrevistados, o percentual daqueles 
que concordam totalmente tende a reduzir, assim como dos que discordam 
totalmente com tal afirmativa. O percentual crescente é o daqueles que con-
cordam em parte. Correlações semelhantes entre escolaridade e opções de 
resposta também ocorreram no caso da concordância-discordância com a 
afirmativa “por causa do conhecimento, os cientistas têm poderes que os tor-
nam perigosos” e com a afirmativa “C&T são responsáveis pela maior parte 
dos problemas ambientais atuais”.

2.3. A ENTREVISTA ENqUANTO OPORTUNIDADE DE 
REFLEXÃO SOBRE C&T

As questões de surveys nacionais e internacionais replicadas pela en-
quete, bem como um pequeno número de questões novas, compreenderam 
as seguintes baterias:

- Contexto de moradia (avaliação do entrevistado).

- Interesse declarado, confiança em fontes de informação, grau de 
informação.

- Atitudes e comportamentos sobre C&T.
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- Valores.

- Participação (capital social e participação política).

- Perfil sociodemográfico do entrevistado.

Como visto, nos pré-teste e pós-teste, ao ouvirem os termos “ciên-
cia e tecnologia”, o que primeiro ocorreu aos entrevistados foram as ideias 
de ciência aplicada e tecnologias relacionadas a aparelhos eletrônicos, de uso 
cada vez mais frequente no cotidiano das pessoas, como o smartphone e o 
computador. Entretanto, na medida em que as questões se tornaram mais 
contextualizadas e se referiram a áreas mais diversificadas de aplicação da 
ciência, os entendimentos e os exemplos dados pelos entrevistados se torna-
ram gradativamente mais variados e, em alguns casos, até mesmo mais com-
plexos. Observou-se o fato de a própria entrevista do survey se tornar um mo-
mento de oportunidade – certamente rara para muitos entrevistados – para a 
reflexão sobre ciência e tecnologia.
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CAPÍTULO 3

O INTERESSE E A 
INfORMAÇÃO DOS MINEIROS 
SOBRE TEMAS DE C&T

3.1. OS MINEIROS SE INTERESSAM POR CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA?

Há certo senso comum, no Brasil, de que a maioria dos cidadãos 
não se interessaria por temas de ciência e tecnologia. De um lado, devido 
aos conhecidos problemas do ensino, especialmente em escolas públicas, de 
assuntos científicos. De outro, porque, como supõem muitos jornalistas, inte-
lectuais e cientistas, a ciência seria vista pelas pessoas como demasiadamente 
difícil, abstrata, situada em um território muito distante da vida cotidiana das 
pessoas: ciência e tecnologia seriam, em suma, vistas como “coisas de nerd” 
ou um tipo de conhecimento e competência reservados a poucos. 

De fato, pesquisas e indicadores sobre o estado da educação no 
território nacional5, bem como rankings internacionais (como o do Programme 
for International Student Assessment - PISA6), confirmam os atrasos e as desigual-
dades contidas na educação brasileira em geral e, de forma mais grave, os pro-
blemas da educação em ciências e matemática, assim como o grau escasso de 
conhecimento científico (ou de “alfabetização científica”, como conceituada 
por alguns autores) da maioria dos jovens estudantes e dos adultos brasileiros. 
Contudo, um retrato bem diferente emerge quando olhamos para as pesqui-
sas de percepção pública da C&T, bem como para dados complementares 
sobre a audiência de programas televisivos de ciências, tiragem de revistas 
de divulgação científica, participação dos cidadãos em atividades da Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia e visitação em museus ou centros dedica-
dos ao tema. Os brasileiros podem ter escassos níveis de leitura, de acesso à 
informação, de apropriação do conhecimento científico ou técnico, mas isso 
não necessariamente significa que a população não tenha curiosidade ou até 
mesmo entusiasmo sobre tais assuntos. Ao contrário, o Brasil se situa como 

5 Como, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Ver http://
portal.inep.gov.br/web/saeb/o-ideb.

6 Ver http://portal.inep.gov.br/pisa-programa-internacional-de-avaliacao-de-alunos. 
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um dos países mais otimistas do mundo em termos de confiança nos benefí-
cios da C&T e os brasileiros demonstram, de várias formas, seu interesse por 
tais temas e o grande potencial para o exercício de uma cidadania científica 
(CASTELFRANCHI, 2015).

A pesquisa “A opinião e o conhecimento dos mineiros sobre ciência 
e tecnologia” investigou o interesse que os mineiros afirmam ter sobre dife-
rentes assuntos. Os entrevistados declararam, em média, um interesse muito 
elevado para temas de religião, medicina/saúde e meio ambiente, e outro extre-
mamente baixo para política (78% se declararam pouco ou nada interessados). 
Dois assuntos de cunho científico e tecnológico (medicina e meio ambiente) 
despertam, portanto, grande interesse. Além disso, os entrevistados afirmaram 
explicitamente ter para “ciência e tecnologia” um interesse bastante elevado: a 
maioria (66%) se considera interessada (40%) ou muito interessada (26%) em 
C&T. Trata-se de um grau maior do que os entrevistados declararam ter para 
arte e cultura e comparável ao interesse em esportes ou economia.

GRÁFICO 1. Interesse declarado dos mineiros em diversos temas
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(Fonte: elaboração própria, a partir de dados MG, 2014)7

O interesse dos mineiros por temas científicos também não é baixo 
quando comparado à média brasileira detectada pela enquete CGEE/MCTI 
do ano de 2015 (CGEE/MCTI, 2015) ou àquela declarada pelos cidadãos da 
União Europeia, em pesquisa de 2010. Em média, os mineiros apresentaram 
níveis de interesse equivalentes aos da média brasileira para todos os assuntos, 

7 Todos os gráficos e tabelas, quando não especificados, são fruto de elaboração dos autores.
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sendo o grau ligeiramente maior8 que a média dos brasileiros em temas como 
arte e cultura, esportes e ciência e tecnologia.

GRÁFICO 2. Interesse declarado no tema esportes (comparação Brasil e Minas 
Gerais)
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GRÁFICO 3. Interesse declarado no tema ciência e tecnologia (com-
paração Brasil e Minas Gerais)
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8 Mas de forma estatisticamente significativa (p<0.01). Apresentamos neste texto somente 
as análises e os cruzamentos de variáveis que demonstraram ter significância estatística. No 
caso de teste de chi-quadrado ou de gamma, nunca levamos em consideração diferenças 
entre variáveis com p>0.05.
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Além disso, é possível uma comparação parcial de nossos dados aos 
de uma enquete europeia realizada em 2010 (Eurobarometer, 2010). Nela, o 
interesse dos cidadãos era mensurado em uma escala de apenas três níveis, 
mas existem indícios consistentes de um interesse comparável, ou maior, por 
parte dos mineiros, quando comparamos a porcentagem de pessoas se decla-
rando “muito interessadas” e a de pessoas que declaram não ter nenhum in-
teresse. Mais curiosas do que a semelhança entre aqueles que se dizem muito 
interessados nos temas de cunho científico ou tecnológico (medicina, meio 
ambiente e C&T), em Minas Gerais, no Brasil e na União Europeia, são as 
diferenças entre os percentuais daqueles que se dizem nada interessados. No 
caso de Minas Gerais, há uma fração mais baixa de pessoas que se declaram 
nada interessadas em tais assuntos, se comparadas aos brasileiros e europeus.

GRÁFICO 4. Comparação do interesse declarado por mineiros, brasilei-
ros e europeus
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(Fonte: elaboração própria, a partir dos dados MG, 2014; CGEE/MCTI, 2015; EB, 2010)9

9 Vale destacar que os valores não fecham em 100% porque faltam os que se declararam 
interessados e pouco interessados. Apresentamos assim porque, no caso da enquete interna-
cional, as categorias comparáveis ao nosso survey são apenas essas: nada interessado e muito 
interessado.
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O interesse dos mineiros, tal como acontece com os brasileiros em 
geral, varia de forma marcada em função da escolaridade e da renda dos en-
trevistados. Ao aumentar a escolaridade ou a renda, o interesse também tende 
a elevar-se fortemente: entre entrevistados que completaram o ensino supe-
rior, mais de 90% declaram interesse em C&T, contra 59% das pessoas que 
frequentaram até o ensino fundamental.

GRÁFICO 5. Comparação do interesse em ciência e tecnologia decla-
rado por mineiros de acordo com nível educacional
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GRÁFICO 6. Comparação do interesse em ciência e tecnologia decla-
rado por mineiros, por renda domiciliar
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Os interesses dos mineiros mudam também de acordo com a 
faixa etária. Em particular, ao crescer da idade aumenta significativamente 
o interesse em temas religiosos, enquanto diminui aquele para o esporte 
e para C&T. Isso faz com que, por exemplo, em jovens de 15 ou 16 anos 
o interesse em ciência e tecnologia seja muito maior que entre os adultos 
com 55 anos de idade ou mais - 79% desses jovens se declaram interes-
sados ou muito interessados, contra 55% dos adultos, como mostra o 
gráfico 7.

GRÁFICO 7. Comparação do interesse em ciência e tecnologia decla-
rado por mineiros, por faixa etária
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Os homens se declaram significativamente mais interessados do 
que as mulheres em esportes, política, ciência e tecnologia. As mulheres 
estão, em média, mais interessadas que os homens em medicina e saúde 
e religião. Há também grande variação regional dos interesses declarados. 
As regiões do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Norte de Minas, por exem-
plo, destacam-se por sua população declarar um interesse muito elevado 
em todos os temas (exceto política) e particularmente em medicina, meio 
ambiente e C&T. Já na Região Metropolitana de Belo Horizonte os entre-
vistados se declaram, em média, menos interessados em quase todos os 
assuntos.
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GRÁFICO 8. Interesse declarado dos mineiros sobre diversos temas, por 
região do Estado de Minas Gerais

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,00
,10
,20
,30
,40
,50
,60
,70
,80
,90

1,00 
 

 

 

Campo das Vertentes

Central Mineira

Jequi�nhonha

Metropolitana de Belo Horizonte

Noroeste de Minas

Norte de Minas

Oeste de Minas

Sul/Sudoeste de Minas

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba

Vale do Mucuri

Vale do Rio Doce

Zona da Mata

Int_pol

Int_CT

Int_esport Int_relig Int_cultur

Int_econ Int_ambiente Int_med

3.2. INTERESSE NEM SEMPRE ESTÁ LIGADO à INFORMAÇÃO

É importante notar que, em todos os temas de cunho científico ou 
tecnológico (C&T, meio ambiente, medicina e saúde), a maioria das pessoas 
se declara bastante interessada, mas não tanto informada. Por exemplo, no 
caso de ciência e tecnologia, 50% das pessoas com grau de ensino superior 
declaram ter “muito interesse” em tais temas, mas apenas 24% se consideram 
“muito informadas”. Analogamente, 21% das pessoas possuindo título de en-
sino fundamental, ou menor, consideram-se muito interessadas, mas apenas 
7% se dizem muito informadas em C&T.

TABELA 1. Interesse e grau de informação declarados em temas de 
C&T, ao variar da escolaridade

  
Ensino 

fundamental 
ou menor

Ensino 
médio

Ensino 
superior

F2f. O quanto tem 
interesse por: ciência e 
tecnologia

Muito interessado 21% 30% 50%
Interessado 38% 43% 41%
Pouco interessado 25% 21% 7%
Nada interessado 16% 5% 2%

F3e. O quanto se con-
sidera informado em: 
ciência e tecnologia

Muito informado 7% 15% 24%
Mais ou menos/ razoa-
velmente informado 39% 49% 63%

Pouco informado 30% 28% 11%
Nada informado 23% 9% 2%
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No caso de temas políticos, acontece um fenômeno contrário: a 
maioria das pessoas se declara pouco interessada e pouco informada, mas, 
em média, mais informada do que interessada. Por exemplo, apenas 21% dos 
entrevistados com ensino fundamental ou menos se dizem interessados ou 
muito interessados em política, mas 42% com esse nível educacional declaram 
ser muito informados ou razoavelmente informados.

TABELA 2. Interesse e grau de informação declarados em temas de 
política, ao variar da escolaridade

  
Ensino 

fundamental 
ou menor

Ensino 
médio

Ensino 
superior

F2a. O quanto tem 
interesse por: política

Muito interessado 5% 8% 24%
Interessado 16% 18% 34%
Pouco interessado 33% 36% 25%
Nada interessado 46% 37% 16%

F3a. O quanto se 
considera informado 
em: política

Muito informado 8% 9% 26%
Mais ou menos/ razoa-
velmente informado 34% 44% 52%

Pouco informado 31% 28% 19%
Nada informado 27% 18% 3%

O interesse das pessoas em assuntos científicos e tecnológicos está 
associado ao consumo de informação sobre C&T? Ou seja, pessoas que se 
declaram mais interessadas consomem realmente mais informação? E pes-
soas que declaram acessar mais informação têm maior interesse sobre o tema? 
Para responder a essa pergunta, construímos um Índice de Consumo de In-
formação Científica (ICIC), a partir das questões da enquete que interrogam 
o entrevistado sobre a frequência com que acessa informação sobre C&T em 
diferentes meios. Os resultados são discutidos a seguir. 

3.3. HÁBITOS DE CONSUMO DE INFORMAÇÃO

O interesse bastante elevado declarado pelos mineiros sobre temas 
de C&T, bem como a imagem substancialmente positiva que – como vere-
mos nas seções seguintes – eles possuem sobre os cientistas e as instituições 
de pesquisa, também não estão associados a um nível de acesso consistente à 
informação sobre tais temas. A maioria das pessoas, infelizmente, não possui 
acesso a espaços de difusão cultural, tais como museus e centros de ciência, 
não participa de atividades ligadas à área, como debates públicos e ações da 
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Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e consome relativamente pouca 
informação científica na mídia. Como resultado, o conhecimento que os ci-
dadãos possuem sobre C&T em geral e sobre a pesquisa no Brasil costuma 
ser escasso.

3.3.1. Acesso a fontes de informação sobre C&T

Nesta seção, abordamos os hábitos de acesso à informação dos 
mineiros sobre ciência e tecnologia. Os dados demonstram que os entrevis-
tados tendem a declarar um escasso “consumo” de dados sobre os referidos 
temas. No questionário aplicado, sete perguntas (F7a-F7g) interrogam os 
mineiros sobre a frequência com que acreditam se informar em diferentes 
meios e contextos (TV, rádio, jornais e revistas, livros, internet, conversas 
com amigos). O meio de comunicação mais utilizado para obtenção de in-
formações é a TV, mas, mesmo assim, somente 21% das pessoas dizem 
assistir a programas sobre C&T na televisão com muita frequência, contra 
79% que afirmam assistir com pouca frequência ou quase nunca a esses 
programas.

GRÁFICO 9. Frequência com que o mineiro se informa sobre C&T, 
por meio de comunicação
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Os resultados não são diferentes quando se verifica a frequência do 
uso da internet para a busca de informação sobre C&T. Somente 13% dos 
entrevistados dizem se informar sobre o tema por meio dela. Do total, 54% 
afirmam se informar com pouca frequência, nunca ou quase nunca via esse 
meio de comunicação. Vale destacar que um número considerável (34%) de 
pessoas declara não ter acesso à internet. 
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GRÁFICO 10. Com que frequência se informa na internet sobre ciência 
e tecnologia
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Contudo, existem diferenças substanciais no acesso dos mineiros 
às fontes de informação sobre C&T, ao variar de sua idade e grau de es-
colaridade. Se, de um lado, a televisão é uma mídia central para a busca da 
informação, para todos os grupos sociais (e o rádio, por outro lado, o me-
nos acessado para se informar sobre o tema), no caso dos jovens de 16 e 17 
anos, esse mesmo meio é tão utilizado quanto a opção de “ler livros” sobre 
C&T e “conversar com amigos”. Mas perde sua liderança para a internet: 
27,4% dos jovens de 16 a 17 anos declaram usar a rede “com muita frequên-
cia” (e somente 15,6% dizem utilizar a TV com tal frequência) para acessar 
informações sobre o assunto, contra apenas 11,6% dos entrevistados com 
55 anos de idade ou mais.

TABELA 3. Frequência com que acessa informações sobre C&T, por 
idade e veículo
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18-24 
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25-34 
anos

35-44 
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45-54 
anos

55 ou 
mais anos

F7a. Com que 
frequência 
assiste a 
programas 
de TV sobre 
ciência e 
tecnologia

Muita 
frequência 16% 14% 22% 22% 24% 23%

Pouca 
frequência 58% 56% 58% 54% 51% 43%

Nunca 
ou quase 
nunca

26% 30% 19% 23% 25% 34%

F7d. Com que 
frequência lê 
livros sobre 
ciência e 
tecnologia

Muita 
frequência 16% 9% 7% 9% 4% 4%

Pouca 
frequência 44% 32% 33% 26% 29% 15%

Nunca 
ou quase 
nunca

41% 59% 59% 65% 67% 81%
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16-17 
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25-34 
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35-44 
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45-54 
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55 ou 
mais anos

F7f. Com que 
frequência 
conversa com 
amigos sobre 
ciência e 
tecnologia

Muita 
frequência 20% 10% 17% 16% 11% 6%

Pouca 
frequência 44% 41% 38% 36% 36% 26%

Nunca 
ou quase 
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36% 48% 45% 48% 54% 67%

F7g. Com que 
frequência 
se informa 
na internet 
sobre ciência e 
tecnologia

Muita 
frequência 27% 21% 22% 18% 19% 12%

Pouca 
frequência 39% 39% 37% 43% 31% 24%

Nunca 
ou quase 
nunca

34% 40% 42% 39% 50% 64%

De forma parecida, as pessoas com grau de escolaridade mais ele-
vado tendem a usar a internet como meio principal para buscar informação 
sobre C&T (52,6% dos que possuem internet dizem acessá-la com muita fre-
quência para informar-se sobre o tema), e só em segundo lugar fica a televisão 
(35% usam com muita frequência), em empate técnico com “conversar com 
amigos” (36,4%). 

Entre aqueles que têm acesso à internet e dizem usá-la para obter 
informação sobre C&T (representando apenas 37% do total dos entrevista-
dos), a maioria (67%) utiliza dois instrumentos principais: 36% buscam dados 
em sites de jornais ou revistas e 31,6% no Facebook. 

GRÁFICO 11. Principais meios em que o mineiro se informa sobre 
C&T via internet
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Esse padrão é um pouco diferente quando consideramos o nível 
educacional. Pessoas com nível educacional mais baixo declaram se informar 
sobre C&T no Facebook (40%), em maioria, seguido pelos sites de jornais ou 
revistas (37%). Aquelas pessoas com ensino médio, em geral, acessam mais os 
sites de jornais e revistas (34%) e o Facebook (33%) para obter informações. 
Já os indivíduos com ensino superior apresentam um percentual bem maior 
(41%) na categoria “sites de jornais e revistas”, seguidos pela categoria Wiki-
pédia (23%). Para esse último grupo, o Facebook detém apenas 12% do total.

GRÁFICO 12. Principais meios em que o mineiro se informa sobre 
C&T via internet, por nível educacional
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3.3.2. ICIC: Índice de Consumo de Informação Científica

É possível condensar a informação sobre o acesso às fontes anali-
sadas anteriormente construindo um índice cumulativo, chamado, com base 
na ideia inicialmente proposta por Carmelo Polino e colaboradores para en-
quetes argentinas (Secyt, 2003 e 2006; MINCYT, 2012), de ICIC (Índice de 
Consumo de Informação Científica). A análise fatorial das perguntas F7a-F7g 
demonstra uma estrutura unidimensional que permite a construção desse ín-
dice. Contudo, o ICIC pode ser construído também de forma mais simples, 
como um índice aditivo10, ou ser desenvolvido a partir da Teoria de Resposta 

10 Quando construído como índice aditivo, sua forma é muito simples: trata-se de somar as 
respostas dadas para as sete perguntas sobre acesso à informação, F7a-g, atribuindo 0 ponto 
para a resposta “nunca”, 1 ponto para a resposta “pouca frequência”e 2 pontos para “muita 
frequência”. Assim sendo, o ICIC pode variar entre 0 (para entrevistados que respondem 
“nunca” em todas as perguntas) e 14 pontos. Quando construído a partir da análise de 
componentes principais, como fizemos aqui, ou a partir da Teoria de Resposta ao Item, 
o ICIC é mais sólido do ponto de vista estatístico, pois atribui peso diferente à pontuação 
para as diferentes perguntas, com base no grau em que cada meio de informação é de fato 
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ao Item. Em Apêndice, são mostrados os detalhes da construção do índice aqui 
utilizado. 

O ICIC é um bom indicador do acesso à informação científica e 
tecnológica: ele está estatisticamente associado a outras variáveis que medem 
a apropriação de informação ou a familiaridade com aspectos da C&T brasi-
leiras. Por exemplo, há uma correlação positiva, marcada, entre ICIC e grau 
de escolaridade, e as pessoas com ICIC elevado têm chances muito maiores 
de conhecer o nome de cientistas brasileiros ou instituições de pesquisa. Além 
disso, um ICIC mais elevado está estatisticamente associado a hábitos cultu-
rais, tais como frequentar bibliotecas, zoológicos, atividades da Semana Na-
cional de Ciência e Tecnologia etc. Por fim, as pessoas que declaram sentir-se 
informadas e aquelas que se dizem mais interessadas em C&T têm, em média, 
ICIC significativamente maior que as demais.

GRÁFICO 13. Associação entre interesse e índice de consumo de in-
formação em C&T
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Podemos analisar, entre tais associações, uma específica: a relação 
entre visitar museus de ciência e as diversas componentes do ICIC, de acesso 
à informação científica por meio da mídia. Os dados demonstram que indi-
víduos com elevado índice de consumo de informação científica tendem a 
visitar mais museus de ciência: em geral, quem declara ter ido a um museu ou 
centro interativo de ciências, nos últimos 12 meses, tem uma probabilidade 

utilizado pelos entrevistados. Por exemplo, declarar ler livros de divulgação científica é muito 
mais raro, entre os entrevistados, do que assistir a algum programa sobre C&T na televisão, 
portanto, o peso que esses dois itens possuem na construção do índice é diferente. O ICIC 
utilizado aqui possui valores entre -1,27 (consumo mínimo) e 3,18 (consumo máximo).
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muito maior de relatar também acessar informação científica “com muita fre-
quência”, para todos os meios, excetuado o rádio.

TABELA 4. Relação entre visitação a museus de ciência e hábitos in-
formativos na mídia

 

Assiste 
com muita 
frequência 
a progra-
mas de 
TV sobre 
C&T

Lê em 
jornais 
impressos 
sobre C&T 
com muita 
frequência 

Lê em 
revistas 
sobre C&T 
com muita 
frequência 

Lê livros 
sobre C&T 
com muita 
frequência 

Ouve rá-
dio sobre 
C&T com 
muita 
frequência 

Conversa 
com ami-
gos sobre 
C&T com 
muita 
frequência 

Informa-
se na 
internet so-
bre C&T 
com muita 
frequência 

Não 
visitou 
museu de 
ciências

20% 5% 5% 5% 4% 10% 11%

Visitou 
museu de 
ciências

43% 27% 30% 31% 7% 49% 49%

Modelos de regressão linear permitem identificar algumas variáveis 
que influenciam de forma mais marcada o ICIC. Em primeiro lugar, o grau de 
escolaridade e o interesse declarado por C&T. Em segundo, o gênero (o ICIC 
tende a ser ligeiramente maior entre os entrevistados homens) e certas carac-
terísticas da vida social ou do engajamento político das pessoas. Por exemplo, 
entrevistados que declaram ter participado de greves, abaixo-assinados ou ma-
nifestações têm maiores chances de consumo de informação científica elevado. 

3.4. ACESSO A ESPAÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL E 
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO 
CIENTÍFICA

Mineiros e mineiras, apesar de inegáveis avanços nos últimos anos, 
têm ainda acesso muito desigual, como a maioria dos brasileiros, a espaços e 
atividades culturais. Entre os entrevistados, 20% declararam ter visitado ao 
menos uma vez alguma biblioteca ao longo do ano anterior à entrevista; ape-
nas 20% visitaram algum parque ambiental ou jardim botânico; 12%, algum 
museu de arte; e apenas 6% um museu ou centro interativo de ciência e tec-
nologia. Quando comparadas às taxas de visitação que emergiram da enque-
te nacional efetuada no começo de 2015 (CGEE/MCTI, 2015), trata-se de 
porcentagens em geral inferiores às da região Sudeste, e também à média do 
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país, sendo que apenas no caso de jardins zoológicos ou parques ambientais 
e jardins botânicos, os mineiros declaram uma taxa de visitação parecida com 
a do resto dos brasileiros.

GRÁFICO 14. Hábitos culturais em Minas Gerais, comparados à média 
da região Sudeste e à média brasileira (P<0.001)
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Além disso, apenas 13% dos entrevistados declararam ter participa-
do de palestras ou debates sobre temas relacionados à C&T nos últimos 12 
meses e somente 9% disseram ter participado de exposição ou atividade sobre 
ciência e tecnologia no mesmo período.

Somando a declaração de ter, ou não, participado dos nove tipos de 
atividades mencionadas na pesquisa – visita a zoológico, a jardim botânico/
parque, a museu de arte, a museu de ciência,a feiras de ciências, a bibliotecas, 
a ações da Semana de Ciência e Tecnologia, a exposições e a palestras/debates 
- podemos construir um índice de “hábitos culturais” (Gráfico 15). Nos 12 
meses anteriores à pesquisa, mais da metade dos mineiros (56%) não visitou 
nenhum dos espaços investigados na enquete (museu de arte, museu de ciên-
cia, jardim zoológico, botânico ou parque ambiental, biblioteca), nem partici-
pou de atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, de feiras de 
ciências, de debates, palestras ou outras ações sobre C&T, isto é, um “índice 
de hábitos culturais” zero. E menos de 20% dos mineiros participaram de três 
ou mais dessas atividades ao longo do ano. Trata-se de números que denotam 
um acesso bastante escasso a programações culturais.
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GRÁFICO 15. Hábitos culturais – número de atividades (entre aquelas 
mencionadas nas perguntas F4, F5, F6) das quais os entrevistados par-
ticiparam no último ano
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A razão principal desses resultados se encontra em uma desigual-
dade de acesso extremamente marcada no Brasil. Ao crescer da renda ou da 
escolaridade dos entrevistados, por exemplo, sua chance de ter participado de 
tais atividades ou visitado alguns dos citados espaços culturais aumenta radi-
calmente. Por exemplo, a porcentagem de mineiros que não fizeram nenhuma 
das referidas atividades ao longo dos 12 meses anteriores à entrevista é de 
91% entre pessoas que possuem nível de escolaridade de ensino fundamental 
ou menor, mas apenas de 14% entre aquelas com ensino superior. Além disso, 
a média do número de espaços visitados sobe de 0,68 para 2,85 ao subir o 
grau de escolaridade.

GRÁFICO 16. Porcentagem de entrevistados que declararam ter visita-
do os diferentes espaços, em função de sua escolaridade
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GRÁFICO 17. Número médio de espaços visitados ou atividades 
frequentadas no último ano, em função da escolaridade
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Outro fator relevante que influencia a visitação a museus e espaços 
culturais é a idade. De um lado, os jovens (15 e 16 anos) participam, devido à 
escola, com frequência muito maior, sendo ultrapassados por adultos na faixa 
de 25 a 34 anos, apenas no caso de visitação a zoológicos e parques, típica de 
famílias com filhos.

GRÁFICO 18. Porcentagem de pessoas que participaram de diversas 
atividades, em função da idade
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Aos que declaram não ter visitado um museu ou centro de ciência 
no último ano, foi perguntada a razão. A resposta mais comum foi a de que 
“não existem” na região do entrevistado (41,5%), seguida de “não tive tempo” 
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(21,1%). Só em terceiro lugar foi mencionado como razão o fato de não estar 
interessado (12,8%). A coerência de tais respostas é facilmente visível quando 
as cruzamos em função da região de moradia e do extrato econômico dos 
entrevistados. 

GRÁFICO 19. Motivos declarados por não ter ido ao museu ou centro 
de ciência
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A resposta “não existem em minha região” foi particularmente fre-
quente em locais com menor PIB per capita, menor presença de infraestruturas 
de C&T, universidades e, justamente, museus, como as regiões do Jequitinho-
nha, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce etc.
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GRÁFICO 20. Motivos declarados para não ter ido ao museu ou centro 
de ciência, por região do Estado
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Analisamos a associação entre visitar museus de ciência e o grau de 
interesse do entrevistado. Essa relação existe e é significativa estatisticamente. 
As pessoas que se declararam muito interessadas ou interessadas em C&T 
têm maiores chances de ter visitado um museu de ciência (12% dos muito 
interessados visitaram um, contra 1% dos entrevistados que disseram não 
ter interesse no tema). E, também, entre as pessoas que foram a um museu 
de ciência nos 12 últimos meses, 91% disseram ter muito interesse ou ter 
interesse em C&T, contra 76% dos que não visitaram um museu (diferenças 
estatisticamente significantes, com p<0.001). 
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GRÁFICO 21. Interesse em C&T e visita a museus de ciência
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CAPÍTULO 4

GRAU DE INfORMAÇÃO 
SOBRE C&T

4.1. CONHECIMENTO SOBRE PESqUISADORES E 
INSTITUIÇõES DE PESqUISA

O acesso relativamente escasso à informação e a participação baixa 
em atividades ou eventos de difusão da cultura científica contribuem para 
que os mineiros e as mineiras possuam, como também a média dos brasilei-
ros, conhecimento extremamente baixo do sistema de C&T nacional. Isso 
ocorre apesar do interesse e da curiosidade que demonstram ter sobre temas 
de cunho científico e tecnológico e da visão substancialmente positiva que 
possuem da ciência, bem como da confiança e do prestígio que depositam na 
profissão de cientista.

Por exemplo, ao perguntar se lembravam o nome de algum cientista 
brasileiro famoso ou se conheciam alguma instituição, em Minas Gerais, dedi-
cada à pesquisa científica ou tecnológica, ou, ainda, se já tinham ouvido falar 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), a 
maioria respondeu negativamente.

Dos entrevistados, 82% disseram não conhecer a Fapemig e 88% 
declararam não conhecer nenhum nome de instituição de pesquisa científica 
em Minas Gerais. O percentual daqueles que afirmam não conhecer nenhum 
nome de cientista brasileiro importante é também de 88%, contra 12% dos 
que dizem conhecer. Esse resultado é bastante similar ao encontrado no Bra-
sil e varia de acordo com o nível educacional e o sexo do entrevistado. 

Escolaridade é um fator associado a um maior ou menor conheci-
mento dos entrevistados. Isto é, pessoas com grau de escolaridade elevado 
têm chance muito maior de mencionar uma instituição de pesquisa ou o nome 
de um cientista, embora as porcentagens continuem baixas.
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GRÁFICO 22. Porcentagem de entrevistados que dizem conhecer o 
nome de uma instituição de pesquisa e de um cientista brasileiro ou 
ter ouvido falar da Fapemig, por faixa de escolaridade
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Nos grupos etários mais jovens, a proporção de pessoas que não 
conhecem a Fapemig é maior (92% dos entrevistados entre 16 e 17 anos de 
idade e 83,5% daqueles entre 18 e 24 anos não a conhecem). 

Há também uma variação marcada por região na porcentagem de 
pessoas que dizem conhecer a Fapemig, lembram o nome de um cientista ou 
de uma instituição de pesquisa. Em particular, é interessante observar que a 
Fapemig parece ser conhecida também em locais de menor PIB e com me-
nor infraestrutura de tipo científico, enquanto o conhecimento de instituições 
de pesquisa mineiras parece aumentar marcadamente nas regiões mais ricas 
do Estado. Isso demonstra que a Fapemig tem estado presente, via projetos 
de pesquisa, nessas áreas mais necessitadas de Minas Gerais. Outro ponto 
curioso da pesquisa é que, embora 18% (362) das pessoas disseram conhecer 
a Fapemig, ao serem perguntadas sobre o nome de alguma instituição de 
pesquisa científica, somente sete citaram essa instituição (um como a primeira 
lembrança, três como segunda e três como terceira). A instituição mais citada 
foi a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
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GRÁFICO 23. Porcentagem de entrevistados que dizem conhecer o 
nome de uma instituição de pesquisa, de um cientista brasileiro ou ter 
ouvido falar da Fapemig, por região
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Esse conhecimento está associado também à frequência com que 
as pessoas se informam sobre C&T na internet e na televisão. Aqueles que 
se informam na primeira, com certa frequência, têm maior probabilidade de 
lembrar o nome de alguma instituição de pesquisa do que aqueles que nunca 
se atualizam na internet. Entre os entrevistados que conhecem o nome de 
alguma instituição de pesquisa, 38% dizem usar a internet com “muita fre-
quência” para acessar informações sobre C&T, contra 16% daqueles que não 
lembram nenhuma instituição. O resultado é similar, mas mais acentuado, 
para aqueles que se informam sobre o tema na TV: entre os que lembram o 
nome de alguma instituição de pesquisa, 42% dizem assistir a programas de 
C&T na televisão com muita frequência, contra 19% dos que não lembram.
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CAPÍTULO 5

ATITUDES E vISÕES SOBRE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

5.1. PROMESSAS E RISCOS DA C&T

Os mineiros, assim como os brasileiros em geral, têm uma visão 
fundamentalmente positiva e, em grande medida, otimista sobre C&T. Do 
total de entrevistados, 36% acreditam que a ciência e a tecnologia trarão “mais 
benefícios do que malefícios”, e um mineiro em cada cinco (20%) declara que 
elas trazem “somente benefícios” para a humanidade. Apenas 6% apresentam 
uma visão pessimista, declarando que trarão só malefícios (1,5%) ou mais 
malefícios que benefícios (4,5%) aos seres humanos. Uma fração significa-
tiva de entrevistados, 34%, afirma que C&T podem trazer tanto benefícios 
quanto malefícios à humanidade. Curiosamente, os mineiros apresentam uma 
proporção muito mais alta (34%) que o conjunto dos brasileiros (12%) nesta 
posição de empate (tanto benefícios quanto malefícios).

GRÁFICO 24. Percepção do mineiro sobre o que a ciência e a 
tecnologia trazem para a humanidade
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Vale destacar que a visão mais pessimista sobre C&T não é carac-
terística de nenhum grupo social específico, sendo absolutamente minoritária 
em todos os grupos sociais. Contudo, as visões otimistas e as que consideram 
equivalentes malefícios e benefícios são influenciadas de forma estatistica-
mente significativa, embora de forma não muito marcada, pelo sexo, pelo 
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nível educacional e pelo interesse dos entrevistados sobre o tema. Em par-
ticular, entre as mulheres, e entre pessoas com nível educacional mais baixo, 
é mais frequente a posição de que C&T trazem malefícios e benefícios em 
medida equivalente. 

GRÁFICO 25. Percepção do mineiro sobre o que a ciência e a 
tecnologia trazem para a humanidade, por sexo
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GRÁFICO 26. Percepção do mineiro sobre o que a ciência e a 
tecnologia trazem para a humanidade, por nível educacional
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De forma parecida, as pessoas que declaram não ter nenhum inte-
resse por temas de C&T tendem também a apresentar uma visão mais caute-
losa (“tanto benefícios quanto malefícios”), quando comparadas àquelas que 
se dizem muito interessadas. Outro ponto de associação está entre o interesse 
do indivíduo sobre C&T e a percepção quanto aos benefícios ou malefícios 
que elas podem trazer para a humanidade. Os mais interessados também são 
os que detêm uma visão mais positiva, apontando para mais benefícios do 
que malefícios.

GRÁFICO 27. Percepção do mineiro sobre o que a ciência e a 
tecnologia trazem para a humanidade, por interesse em C&T
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5.2. SOBRE A SITUAÇÃO DA PESqUISA E AS INSTITUIÇõES 
qUE FAzEM PESqUISA

Um segundo elemento que aponta para uma visão substancialmen-
te positiva, por parte dos mineiros, sobre C&T, encontra-se na opinião sobre 
a necessidade de investimento do governo na área. Do total, 78% declaram 
que o governo deve aumentar esse investimento, 16%, que devem mantê-lo, e 
apenas uma minoria extrema (3%) declara que deveria ser reduzido. 
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GRÁFICO 28. Opinião do mineiro quanto ao investimento do 
governo em C&T

Aumentar
78%

Manter
16%

Diminuir
3%

NS
3%

Tais posicionamentos dos mineiros são coerentes com suas opi-
niões sobre a situação da pesquisa, em Minas Gerais e no Brasil: os entrevis-
tados, em sua maioria, possuem visões positivas sobre nossas instituições de 
pesquisa, sendo minoria aqueles que acreditam serem elas atrasadas, ineficien-
tes ou não confiáveis. Essa opinião é coerente com outro posicionamento da 
maioria dos entrevistados, sobre o status da pesquisa científica e tecnológica 
no país: a maioria considera o estado dessa pesquisa em posição intermediária 
(52%), com respeito aos demais países, ou até mesmo avançada (17%). Em 
comparação ao conjunto dos brasileiros, os mineiros são um pouco mais oti-
mistas em relação à situação da pesquisa no país: a enquete nacional apontou 
que 11% dos brasileiros consideram a situação avançada, 44%, intermediária, 
e 42%, atrasada (MCTI, 2015).

Parecida é a opinião dos mineiros quanto à qualidade da pesquisa 
em Minas Gerais, se comparada aos demais Estados do país: cerca de metade 
dos mineiros considera a pesquisa em seu Estado como em posição inter-
mediária, se comparada ao resto do país, e uma minoria (35%) a considera 
atrasada com respeito aos demais Estados brasileiros. 
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GRÁFICO 29. Percepção dos mineiros sobre a situação do Brasil e de 
Minas Gerais no campo da C&T
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Contudo, é interessante ressaltar que a satisfação dos mineiros com 
relação à qualidade de nossa pesquisa científica diminui fortemente ao crescer 
da escolaridade: entre pessoas com título de estudo superior, apenas 4% defi-
nem a ciência brasileira como “avançada” e 7% definem como “avançada” a 
pesquisa em Minas Gerais. Por outro lado, 37% das pessoas com título supe-
rior consideram a pesquisa brasileira atrasada, em comparação com os outros 
países; a mesma porcentagem de entrevistados considera também atrasada a 
pesquisa em Minas Gerais.
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GRÁFICO 30. Percepção dos mineiros sobre a situação do Brasil no 
campo da C&T, ao variar do grau de escolaridade
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A enquete também questionou a visão dos mineiros sobre as uni-
versidades e instituições de pesquisa. Nessa pergunta, o entrevistado pôde 
escolher uma das seguintes opções como aquela que, em sua opinião, descre-
ve melhor as universidades ou instituições de C&T11:“De confiança”, “Não 
confiáveis”, “Eficientes”, “Ineficientes”, “Inovadoras”, “Atrasadas”. 

Mais uma vez, a visão dos entrevistados é, em grande medida, posi-
tiva: as três opções escolhidas com maior frequência são todas dessa conota-
ção: respectivamente, “De confiança” (33% dos entrevistados), “Eficientes” 
(27%), “Inovadoras” (18%). 

11 Pergunta A16:“Na sua opinião, as universidades e as outras instituições que trabalham com 
ciência e tecnologia são...”. 



69{O S  M I N E I R O S  E  A  C I Ê N C I A

GRÁFICO 31. Percepção dos mineiros sobre as universidades e outras 
instituições de pesquisa em C&T
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CAPÍTULO 6

vISÃO SOBRE OS CIENTISTAS: 
CONfIANÇA E PRESTÍGIO

6.1. EM qUEM OS MINEIROS DEPOSITAM CONFIANÇA

Os mineiros confiam muito nos cientistas como fontes de informa-
ção, especialmente quando esses profissionais trabalham para uma universi-
dade. Em uma série de questões (F1a a F1g), perguntamos: “Em uma escala 
de 1 a 10, onde 1 significa nenhuma confiança e 10 significa total confiança, 
diga o quanto você confia como fonte de informação nos...”. O entrevista-
do fornecia, assim, uma nota de 1 a 10 para o grau de confiança, como fonte 
de informação, para cada uma das seguintes opções: jornalistas, líderes religio-
sos, políticos, artistas, cientistas que trabalham em universidades ou institutos 
públicos de pesquisa, cientistas que trabalham para empresas e médicos.

O resultado mostrou que os mineiros declaram ter uma confiança 
extremamente elevada, tanto para cientistas que trabalham no setor públi-
co, quanto para os que trabalham no setor privado, numa confiança superior 
àquela depositada em jornalistas e líderes religiosos, por exemplo. Contudo, 
todos os grupos, com a única exceção dos políticos (que receberam a nota 
média, extremamente baixa, de 2,8), receberam em média nota acima de 5, 
sendo, portanto, considerados, em média, como dignos de confiança.

GRÁFICO 32. Média do quanto os mineiros confiam em diferentes 
fontes de informação
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Esses resultados são similares aos da enquete nacional, embora ali a 
questão tenha sido formulada com escala diversa. Para os brasileiros em geral, 
os cientistas de instituições públicas são também os profissionais que desper-
tam mais confiança, seguidos de perto pelos jornalistas e médicos. Contudo, 
os cientistas de empresas privadas, no caso da enquete nacional, ficam em 
posição mais baixa do que em Minas Gerais, atrás de cientistas de instituições 
públicas, jornalistas, médicos, escritores e representantes de organizações de 
defesa do meio ambiente.

A confiança elevada depositada nos cientistas como fontes de in-
formação aumenta mais ainda, em média, entre pessoas com elevado grau de 
escolaridade, e entre os entrevistados que declaram ter interesse em temas de 
C&T.

GRÁFICO 33. Média do quanto os mineiros confiam em diferentes 
fontes de informação, por faixa educacional
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GRÁFICO 34. Média do quanto os mineiros confiam em cientistas 
como fonte de informação, por grau de interesse em C&T

8,1  7,6  7,6  7,3  7,1  6,8  6,3  6,1  

0

1 

2 

3 

4 

5 

6

7 

8 

9

Confiança como fonte de informação
cien�stas de universidades

Confiança como fonte de informação
cien�stas de empresas 

Muito interessado Interessado Pouco interessado Nada interessado

Para além da confiança, o prestígio que o trabalho dos cientistas 
goza entre os mineiros é visível também nas perguntas sobre as motivações 
de um cientista em seu trabalho e nas representações dos entrevistados sobre 
a própria figura do pesquisador.

De acordo com os mineiros, as principais motivações que impulsio-
nam o trabalho de um cientista são do tipo altruísta: “ajudar a humanidade” 
(22% das opções marcadas), “contribuir para o avanço do conhecimento” 
(19%) e “contribuir para o desenvolvimento científico” (14%), enquanto 
motivações mais ligadas ao interesse individual foram selecionadas com fre-
quência muito menor (“adquirir poder”: 7%; “ganhar dinheiro”, 8%)12. Essa 
ordem sobre as principais motivações dos cientistas também se repete na 
enquete nacional.

12 A pergunta A5a é assim formulada: “Na sua opinião, da seguinte lista, qual o principal moti-
vo que leva os cientistas a realizarem suas pesquisas?”, com lista de opções, sendo: “Adquirir 
poder”, “Ajudar a humanidade”, “Atender os próprios interesses profissionais”, “Contribuir 
para o avanço do conhecimento”, “Conquistar prêmios importantes”, “Ganhar dinheiro”, 
“Solucionar os problemas das pessoas”, “Satisfazer sua curiosidade”, “Ter uma posição de 
prestígio”, “Contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico do país”. A pergunta 
seguinte, A5b, contendo as mesmas opções de resposta, é: “E qual seria o segundo principal 
motivo que leva os cientistas a realizarem suas pesquisas?”. No gráfico 35 mostramos as 
porcentagens de escolha de cada opção, somando as escolhas feitas pelos entrevistados nas 
duas perguntas.
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GRÁFICO 35. Motivações que impulsionam o trabalho de um 
cientista
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Verificamos que os mineiros têm uma visão a respeito do cientista 
como uma pessoa mais altruísta do que egoísta. Os entrevistados podiam 
marcar duas opções. Após a análise das escolhas, observamos que 47% mar-
caram duas opções com a ideia de um cientista altruísta (entre: ajudar a huma-
nidade, contribuir para o avanço do conhecimento, contribuir para o desen-
volvimento, solucionar problemas das pessoas), contra 18% que assinalaram 
duas opções de cunho “egoísta” (no sentido de focadas mais no interesse do 
próprio cientista: adquirir poder, ganhar dinheiro, atender os próprios inte-
resses, conquistar prêmio, ter posição de prestígio, satisfazer sua curiosidade).

A imagem de cientista descrita pelos entrevistados é também em 
geral positiva, embora claramente ciente das implicações da pesquisa científi-
co-tecnológica e atenta aos interesses econômicos em jogo: em uma lista de 
opções apresentadas aos entrevistados sobre a figura do referido profissional, 
a que foi escolhida com mais frequência foi a de “pessoas inteligentes que fa-
zem coisas úteis à humanidade” (26%), enquanto 14% das opções escolhidas 
pelos entrevistados foram a de “pessoas que servem a interesses econômicos 
e produzem conhecimento em áreas nem sempre desejáveis”. No caso dos 
brasileiros em geral, as avaliações são similares, com a diferença de que a 
opção “pessoas comuns com treinamento especial” surge em segundo lugar.
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GRÁFICO 36. Percepção dos mineiros sobre quem e como são os 
cientistas
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As duas visões, sobre características e motivações dos cientistas, 
mudam bastante conforme o grau de escolaridade dos entrevistados. Em par-
ticular, em todas as faixas de escolaridade, a opção mais escolhida como a 
primeira, sobre as características do cientista, foi “pessoas inteligentes que 
fazem coisas úteis à humanidade”. Mas, entre entrevistados de mais elevada 
escolaridade, a segunda opção mais escolhida foi “pessoas que servem a inte-
resses econômicos e produzem conhecimento em áreas nem sempre desejá-
veis”, opção muito raramente selecionada por pessoas de baixa escolaridade, 
que tendem a indicar com frequência muito maior a opção “pessoas comuns 
com treinamento especial”. 

TABELA 5. Percepção dos mineiros sobre quem são os cientistas, de 
acordo com nível educacional

NÍVEL EDUCACIONAL

 Sem 
instrução

Ensino 
fundamental

Ensino 
Médio

Superior 
ou mais

48% 29% 28% 24%

Que servem a interesses econômicos e 
produzem conhecimento em áreas nem 
sempre desejáveis

8% 25% 33% 40%

Excêntricas, que falam coisas que 
ninguém entende 30% 26% 24% 15%
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NÍVEL EDUCACIONAL

 Sem 
instrução

Ensino 
fundamental

Ensino 
Médio

Superior 
ou mais

Inteligentes, que fazem coisas úteis à 
humanidade 60% 55% 50% 56%

Que trabalham muito, sem querer ficar 
ricas 13% 19% 14% 14%

Que formam discípulos na sua atividade 
de pesquisa 15% 18% 16% 24%

Que se interessam por temas distantes das 
realidades das pessoas 18% 25% 32% 25%

Mais marcadas ainda são as diferenças na pergunta sobre moti-
vações. A mais frequentemente citada pelas pessoas de menor escolaridade 
(“ajudar a humanidade”) só está em terceiro lugar entre as escolhas de pessoas 
com título de ensino superior ou maior. Por sua vez, a opção mais menciona-
da por entrevistados de maior grau de escolaridade (“contribuir para o avanço 
do conhecimento”) é a terceira mais escolhida pelos entrevistados de baixa 
escolaridade. As pessoas sem título de estudo mencionam, como segunda 
opção mais frequente, “ganhar dinheiro”, motivação que raramente é citada 
entre pessoas de alta escolaridade.

TABELA 6. Percepção dos mineiros sobre motivações dos cientistas, 
de acordo com nível educacional

NÍVEL EDUCACIONAL

 Sem 
instrução

Ensino 
fundamental

Ensino 
Médio

Superior 
ou mais

Adquirir poder 12% 16% 12% 4%
Ajudar a humanidade 61% 48% 41% 35%
Atender os próprios interesses 
profissionais 8% 13% 14% 14%

Contribuir para o avanço do 
conhecimento 35% 35% 44% 50%

Conquistar prêmios importantes 12% 14% 11% 4%
Ganhar dinheiro 41% 20% 13% 6%
Solucionar os problemas das pessoas 4% 19% 15% 14%
Satisfazer sua curiosidade 8% 10% 10% 16%
Ter uma posição de prestígio 0% 0% 1% 1%
Contribuir para o desenvolvimento 
científico e tecnológico do país 8% 22% 35% 47%
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6.2. ATITUDES: CONTROLE SOCIAL, RISCOS E IMPACTOS

Uma dimensão particularmente importante para compreender as 
opiniões sobre C&T é dada por perguntas sobre aspectos menos genéricos 
da área: implicações éticas, econômicas, políticas e de controle social. Nossa 
enquete enfatiza esses aspectos e os dados permitem visualizar uma situação 
interessante. Por um lado, os mineiros declaram forte apoio à pesquisa e con-
fiança nas instituições e nos cientistas. Por outro, essa visão em geral otimista 
não significa uma ausência de preocupações e questionamentos: a visão dos 
mineiros é positiva sobre C&T em geral, mas não acrítica, tão pouco entusias-
mada. Uma atitude similar é encontrada no conjunto da população brasileira, 
expressa nas enquetes nacionais de 2006, 2010 e 2015.

Por exemplo, a maioria dos entrevistados (86%) concorda (em par-
te ou totalmente) que a população deve ser ouvida nas grandes decisões quan-
to ao rumo das pesquisas em C&T e 78% acham que, por causa do conhe-
cimento, os cientistas têm poderes que os tornam perigosos. Quanto à ideia 
da ciência e tecnologia ajudarem a “eliminar a pobreza e a fome no mundo”, 
a maioria concorda (59%), mas com um percentual bem menor, sinalizando 
uma maior desconfiança de que C&T, por si mesmas, possam ser vistas como 
solução de problemas econômicos e políticos. 

GRÁFICO 37. A concordância ou não do mineiro quanto a atitudes 
sobre C&T
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Analogamente, os mineiros também estão divididos sobre a ideia 
de que o desenvolvimento científico e tecnológico acarretará redução da de-
sigualdade social no mundo: 58% concordam. Um percentual pouco maior 
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(60%) concorda que C&T são responsáveis pela maior parte dos problemas 
ambientais atuais no mundo, bem como que o cientista é responsável pelo 
mau uso, por outras pessoas, de suas descobertas. Essas atitudes demonstram 
que, no contexto de uma visão em geral positiva, os mineiros tendem a ser 
cautelosos quanto aos rumos que a ciência deve tomar e à dimensão de poder 
que ela possui.

GRÁFICO 38. A opinião e o conhecimento dos mineiros sobre ciência 
e tecnologia
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NS NR
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A13D. O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO LEVARÁ A UMA DIMINUIÇÃO

DAS DESIGUALDADES SOCIAIS DO PAÍS

A13C. CIÊNCIA E TECNOLOGIA SÃO
RESPONSÁVEIS PELA MAIOR PARTE DOS

PROBLEMAS AMBIENTAIS ATUAIS

A13A. CIENTISTAS SÃO RESPONSÁVEIS PELO
 MAU USO QUE OUTRAS PESSOAS FAZEM DE

SUAS DESCOBERTAS

A13B. EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS EM
ANIMAIS DEVEM SER PERMITIDOS

No que diz respeito aos experimentos científicos com animais, a 
maioria dos entrevistados concorda (ou em parte ou totalmente) de que eles 
devem ser permitidos. Como já exposto anteriormente, os mineiros tendem a 
uma visão mais positiva da C&T do que negativa. Isso se confirma a partir de 
uma concordância maior dos entrevistados quanto às seguintes afirmativas: a) 
a ciência e a tecnologia oferecem mais oportunidade para nossos filhos e b) 
a ciência e a tecnologia estão tornando nossas vidas mais confortáveis. Além 
disso, os entrevistados tendem a discordar mais do que a concordar com a 
afirmativa de que, no dia a dia de cada um deles, não é importante conhecer 
a C&T. Entretanto, os mineiros tendem a concordar mais com a afirmativa 
de que um dos efeitos ruins da ciência e tecnologia é que ela confunde nossas 
ideias sobre o que é certo e o que é errado. Mais uma vez, os mineiros mos-
tram que, embora tenham uma visão mais positiva sobre o tema, também po-
dem ser críticos em relação às ações dos cientistas e às consequências da C&T. 
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GRÁFICO 39. Grau de concordância com certas afirmativas positivas 
ou negativas sobre C&T
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CAPÍTULO 7

AS MULHERES E A CIÊNCIA

Um dos aspectos mais interessantes de nossa pesquisa foi a presen-
ça de numerosas variáveis não diretamente ligadas à percepção sobre C&T 
mas, de forma geral, aos posicionamentos morais e políticos dos entrevista-
dos e à sua visão sobre as diferenças de gênero. Essas duas dimensões, rara-
mente presentes nas enquetes nacionais e internacionais sobre o tema, são, 
em nossa opinião, cruciais. Em primeiro lugar, porque as atitudes sobre C&T 
fazem parte da cultura, e esta não é construída apenas a partir de informações 
e conhecimento assimilados na escola ou por meio da mídia, mas também 
de crenças, valores e práticas. Em segundo lugar, porque a relação entre mu-
lheres e ciência e as representações populares ou presentes na mídia sobre 
mulheres cientistas foram se alterando profundamente nos últimos anos, no 
mundo inteiro e no Brasil, de forma notável.

Especialmente a partir da segunda metade do século XX, houve um 
crescimento acelerado da presença das mulheres brasileiras no meio acadê-
mico e nas ciências (ABREU, 2010; FERREIRA e al, 2008; GUEDES, 2008; 
MELO e OLIVEIRA, 2006). Hoje, no país, a maioria (55%) dos estudantes 
universitários é composta por mulheres. Também são elas a maioria dos que 
conseguem um diploma de graduação (ABREU, 2010). Como resultado, já 
em 2010 no Brasil o número de mulheres cientistas se igualava ao de homens, 
apesar de, em áreas como matemática, física e engenharias, a proporção femi-
nina ainda ser bem menor que a masculina. 

No entanto, no nosso país e no mundo, as imagens e as narrativas 
dominantes sobre a atividade científica e sobre a figura dos/das cientistas 
continuam sendo associadas principalmente ao universo masculino. Heróis 
(e também vilões) cientistas em filmes, histórias em quadrinhos e desenhos 
animados são, em sua maioria, homens (FLICKER, 2003; STEINKE,2004 
e 2005, STEINKE et al., 2011; LONG et al., 2010). Crianças e adolescentes, 
quando imaginam e desenham um cientista, desenham principalmente ho-
mens (CHAMBERS, 1983; STEINKE et al., 2007; CASTELFRANCHI et 
al., 2006). Pais, professores e colegas de escolas tendem também a aconselhar 
carreiras científicas e tecnológicas para os meninos, e menos frequentemente 
para as meninas (ORENSTEIN 1994; SISMONDO, 2010). Em geral, jovens 
mulheres tendem a não se ver como possíveis futuras cientistas ou não imagi-
nam tornar-se cientistas (EASLEA, 1986; FAULKNER, 2007).
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No ambiente acadêmico e profissional, a trajetória das mulheres 
pesquisadoras é mais difícil; o acesso à vida científica é hoje mais aberto a elas, 
mas sua permanência e sua ascensão profissional são ainda atravessadas por 
profundas desigualdades. Embora as mulheres sejam tão numerosas quanto 
os homens nas carreiras científicas, elas são minoria entre os líderes de grupos 
de pesquisa (45%), ganharam apenas 30% das bolsas de produtividade em 
pesquisa concedidas entre 1998 e 2008 pelo CNPq e apenas 20% das bolsas 
de nível superior, o chamado nível 1A (ABREU, 2010). Somente 13% dos 
membros da Academia Brasileira de Ciências são mulheres.

WHITELEGG et al. (2008) mostraram que, no Reino Unido, os 
cientistas, tecnologistas, engenheiros e matemáticos que aparecem nos pro-
gramas televisivos são principalmente homens, embora nos de notícias as di-
ferenças sejam menos marcantes que em outros tipos de programas. Outro 
estudo também feito no Reino Unido, sobre a mídia impressa, mostra que en-
tre as fontes de informação científica citadas por jornalistas aparece, em mé-
dia, apenas uma mulher para cada cinco homens (KITzINGER et al., 2008). 

Nesse contexto, é de grande valia analisar de forma aprofundada as 
diferenças de gênero nos interesses, nas atitudes e no acesso à informação dos 
mineiros. As significativas transformações sociais que atravessaram o Brasil 
nas últimas décadas e o protagonismo crescente das mulheres em todas as 
áreas profissionais, inclusive no campo científico, estão também associados a 
uma mudança nas representações culturais, na opinião das pessoas? Para os 
mineiros, a ciência e a tecnologia são atividades essencialmente masculinas?

Serão analisadas, em primeiro lugar, as visões dos mineiros sobre a 
posição da mulher na sociedade e na ciência. A seguir, veremos as diferenças 
de opinião, entre homens e mulheres, no interesse e nas atitudes sobre temas 
de C&T. Ao fim, por meio de modelos estatísticos mais sofisticados, será 
avaliado se essas diferenças estão relacionadas essencialmente ao sexo dos en-
trevistados ou se certas diferenças de opinião são afetadas por outras variáveis 
e não propriamente pelo gênero.

7.1. OS MINEIROS E AS OPINIõES SOBRE AS MULHERES

Além de mensurar as atitudes dos entrevistados a respeito da C&T, 
buscou-se compreender certos valores na sociedade mineira. Uma das inova-
ções da enquete foi a de incluir uma bateria de perguntas focada nas opiniões 
sobre diferenças de gênero, raramente mensuradas em pesquisas de opinião 
pública sobre o assunto. Previsivelmente, essas questões estão naquelas em 
que a diferença de posicionamento entre homens e mulheres é maior. Con-
tudo, é interessante ressaltar que, de forma geral, os mineiros em sua maioria 
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discordaram, tal como as mineiras, das afirmações que inferiorizam a mulher. 
Eles também não as enxergam com oportunidades de escolha ou de realiza-
ção pessoal diminuídas. Por exemplo, a maioria dos homens discorda da afir-
mativa: “Em geral, os homens são cientistas melhores do que as mulheres”. 
Analogamente, os homens, em sua maioria, discordam, embora com menor 
frequência que as mulheres, da ideia de que “homens são líderes políticos 
melhores que as mulheres”, bem como da argumentação de que quando as 
vagas de trabalho são escassas, os homens devem ter prioridade. Por fim, 
também discordam da ideia de que estudar ciência seria mais importante para 
os homens.

Cerca de 82% dos cidadãos e cidadãs entrevistados discordam da 
afirmativa de que “estudar ciência é mais importante para o homem do que 
para a mulher” (e 67% discordam totalmente); 77% discordam da ideia de 
que “os homens são melhores líderes políticos do que as mulheres” (57% 
discordando totalmente); 71% discordam (51% totalmente) com a frase “em 
geral, os homens são melhores cientistas do que as mulheres”. No entanto, o 
percentual de quem concorda ainda pode ser considerado alto, se pensarmos 
na importância de se alcançar uma real e concreta paridade de oportunidade 
entre os gêneros: 17% concordam (em parte ou totalmente) com a afirmativa 
de que “estudar ciência é mais importante para o homem do que para a mu-
lher”; 27% dos indivíduos concordam que os homens são melhores líderes 
políticos do que as mulheres; enquanto 27% aderem à ideia de que, em geral, 
os homens são melhores cientistas do que as mulheres. 

GRÁFICO 40. Mensuração de concordância com valores sexistas na 
população mineira
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Previsivelmente, entre as entrevistadas mulheres, a discordância 
com tais afirmações é significativamente maior (p<0.001): 76% das mulheres, 
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contra 66% dos homens, por exemplo, discordam de “em geral, os homens 
são cientistas melhores do que as mulheres”. E 83% das mulheres (contra 
71% dos homens) discordam de “homens são líderes políticos melhores 
do que as mulheres”. A diferença é marcante também para as afirmativas: 
“Quando as vagas de trabalho são escassas, os homens devem ter prioridade” 
e “Ser dona de casa é tão gratificante quanto trabalhar fora por remuneração”.

GRÁFICO 41. “Em geral, os homens são cientistas melhores do que 
as mulheres”
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GRÁFICO 42. “Homens são líderes políticos melhores do que as 
mulheres”
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GRÁFICO 43. “quando as vagas de trabalho são escassas, os homens 
devem ter prioridade”
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GRÁFICO 44. “Ser dona de casa é tão gratificante quanto trabalhar 
fora por remuneração”
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GRÁFICO 45. “Estudar ciência é mais importante para o homem do que 
para a mulher”
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Contudo, vale destacar que o nível educacional está associado a es-
sas visões sexistas. Em geral, indivíduos com níveis educacionais inferiores 
tendem a concordar mais com tais opiniões do que os com maior escolarida-
de. Por exemplo, 91% das pessoas com nível superior ou mais discordam da 
afirmativa de que estudar matemática é mais importante para homens do que 
para mulheres, contra o percentual de 64% dos sem instrução e 80% dos indi-
víduos com ensino fundamental. O mesmo acontece com as demais medidas 
de visão sexista acima analisadas. 
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GRÁFICO 46. Mensuração de concordância com a ideia de que 
estudar matemática é mais importante para homens do que para 
mulheres, por nível educacional
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7.2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DAS MULHE-
RES MINEIRAS ENTREVISTADAS

Para identificarmos que tipo de atitudes são afetadas, de fato, pelo 
sexo dos entrevistados, em primeiro lugar é importante entender as principais 
diferenças de gênero, em termos de renda, profissão, escolaridade, entre os 
mineiros. As mulheres entrevistadas possuem, em média, grau de escolarida-
de maior que o dos homens, dado coerente com a situação do país, em que, 
de fato, houve recentemente um crescimento da escolaridade feminina mais 
marcado do que entre os homens. Apesar disso, a renda familiar declarada pe-
las entrevistadas mulheres foi, em média, menor que a dos homens, e a ocupa-
ção principal informada também difere significativamente: 31% das mulheres 
se declaram donas de casa e somente 40% declaram estar vinculadas a algum 
trabalho remunerado, contra 62% dos homens.
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GRÁFICO 47. Renda familiar declarada vs gênero do entrevistado
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GRÁFICO 49. Situação da ocupação vs gênero
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7.3. INTERESSE, GRAU DE INFORMAÇÃO DECLARADO, 
HÁBITOS CULTURAIS E ACESSO à INFORMAÇÃO

As diferenças de gênero anteriormente mencionadas são apenas 
alguns entre muitos fatores que podem contribuir para as visões e experiências 
sobre C&T entre homens e mulheres. Quando efetuamos simples tabelas de 
cruzamento entre as variáveis de interesse sobre diversos temas e o sexo dos 
entrevistados, aparecem diferenças significativas. Por exemplo, as mulheres 
mineiras se declaram, em média, menos interessadas que os homens em 
política e esportes, e ligeiramente menos interessadas em ciência e tecnologia 
(p<0.01). Por outro lado, declaram maior interesse por religião e por medicina 
e saúde.
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GRÁFICO 50. Interesse declarado em esportes vs gênero

Muito interessado
Interessado
Pouco interessado
Nada interessado

FemininoMasculino

44%

19%

33%

29%

14%

28%

7%
23%

GRÁFICO 51. Interesse declarado em política vs gênero
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GRÁFICO 52. Interesse declarado em C&T vs gênero
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GRÁFICO 53. Interesse declarado em religião vs gênero
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GRÁFICO 54. Interesse declarado em medicina e saúde vs gênero
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Analogamente, também se consideram mais informadas que os ho-
mens, em medicina e saúde e religião, e menos em esporte, política e C&T.

Contudo, essas tabelas simples de contingência não devem ser 
interpretadas de forma simplificadora: o fato de o interesse em C&T, por 
exemplo, ser ligeiramente menor, em média, entre as entrevistadas mu-
lheres, não necessariamente significa que o fato de ser mulher é o que 
afeta, negativamente, o interesse em tal tema. Ao saber que, por exemplo, 
a renda também consta como menor entre as mulheres, não é possível, 
com essas análises simples, afirmar se o fator que influencia o interesse é 
o sexo dos entrevistados, sua renda ou algum outro que, porventura, entre 
as mulheres esteja, em média, presente mais marcadamente que entre os 
homens. Como veremos no capítulo seguinte, modelos estatísticos mais 
sofisticados nos ajudam a explorar melhor a complexidade da diferença 
de gênero.
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Um indício de que o sexo dos entrevistados não pode ser asso-
ciado de forma simples a seu interesse ou apropriação de informação sobre 
C&T é visível, por exemplo, quando analisamos as práticas de apropriação 
da informação (acesso a atividades ou espaços de difusão científico-cultural, 
hábitos informativos etc.). Se, de um lado, o interesse declarado pelo tema 
é, em média, menor entre entrevistadas de sexo feminino, de outro, nos há-
bitos de visitação a zoológicos, museus de ciência ou de artes, participação 
na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, feiras e olimpíadas de ciên-
cia, debates, palestras ou atividades de divulgação científica, não emergem 
diferenças significativas entre homens e mulheres. Além disso, as mulheres 
declaram ter utilizado alguma biblioteca pública nos últimos 12 meses com 
maior frequência que os homens (dado coerente com a escolaridade em 
média maior que a dos homens). A única atividade em que as mulheres 
declaram participação menor que os homens foi a visitação a algum jardim 
botânico ou parque ambiental.

GRÁFICO 55. Visitação à biblioteca e a jardim botânico/parque 
ambiental por gênero
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Quando perguntadas sobre seu consumo de informação sobre 
C&T em diversas mídias, as entrevistadas mulheres declaram ter acesso a 
ela de forma parecida com a dos homens, tanto em livros de divulgação 
científica, como em revistas e na internet. Apenas declaram acompanhar 
com frequência ligeiramente menor programas sobre o tema na TV ou 
no rádio. 
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GRÁFICO 56. Com que frequência assiste a programas de TV sobre 
C&T por gênero
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GRÁFICO 57. Com que frequência ouve programas de rádio sobre 
C&T por gênero
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Mais uma vez, essas diferenças, embora estatisticamente significan-
tes, não nos dizem que ser mulher é o fator responsável pelas formas diver-
sas de acesso à informação, mas que podem existir fatores (como ocupação 
profissional, escolaridade etc.) que são diferentes entre homens e mulheres 
e que podem estar associados ao interesse e ao acesso à informação. Por 
isso, tornou-se necessária a construção de modelos estatísticos que permitam 
identificar o tipo de variáveis que mais influenciam o interesse e as atitudes 
sobre C&T, como veremos a seguir.
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CAPÍTULO 8

fATORES QUE EXPLICAM A 
PERCEPÇÃO DOS MINEIROS 
SOBRE C&T

Nas seções anteriores, apresentamos apenas uma análise descritiva 
das principais variáveis contidas na enquete sobre a percepção pública da 
C&T dos mineiros. Nesta parte do estudo, pretendemos apresentar uma dis-
cussão mais aprofundada sobre os fatores que explicam a visão dos entrevis-
tados sobre o tema. Para tanto, buscamos verificar de que forma as variáveis 
socioeconômicas e demográficas afetam essa percepção, além de introduzir 
variáveis de significado social e valores que, ao nosso ver, podem ser fun-
damentais para melhor compreendermos as variações nas respostas obtidas. 
Essas variáveis, até então, não haviam sido consideradas em pesquisas seme-
lhantes. 

Em estudos anteriores sobre enquetes brasileiras (CASTELFRAN-
CHI et al., 2014), identificamos que as variáveis sociodemográficas explicam 
de forma muito limitada as variações nas visões dos indivíduos sobre C&T. 
A partir dessa constatação, conjecturou-se que variáveis de significado social, 
contextuais e de valores poderiam ser tão importantes quanto, ou até mesmo 
mais importantes, que as sociodemográficas para explicarem a percepção dos 
mineiros. Dessa forma, foram inseridas no questionário da pesquisa pergun-
tas que mensuram essas dimensões. São elas: se o entrevistado declara ter, ou 
não, religião (variável de significado social, bem como associada a uma dimen-
são de valores tradicionais); o grau de aceitação do homossexualismo e do 
aborto (também são variáveis que podem estar associadas ao universo de va-
lores do entrevistado); se o indivíduo já assinou ou não uma petição pública; 
e, por fim, a situação ocupacional (se trabalha, é aposentado ou pensionista, 
cuida do lar, é estudante ou desempregado, ou seja, variáveis que denotam o 
contexto de vida e de experiências do indivíduo).

São apresentadas a seguir, inicialmente, uma descrição de algu-
mas das variáveis associadas a valores (em particular, as perguntas so-
bre aceitabilidade do aborto e da homossexualidade) e, na sequência, as 
análises que buscam identificar o efeito delas sobre as percepções dos 
mineiros, controlando o resultado de cada uma, independentemente. Por 
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exemplo, podemos verificar o efeito da variável educação sobre o interes-
se do mineiro em C&T (se maior educação indicaria maior interesse ou 
não), levando em consideração e controlando o efeito de outras variáveis, 
como o sexo do indivíduo, a idade, a renda, o PIB per capita da cidade de 
moradia, os valores tradicionais ou modernos, materialistas ou idealistas 
(a partir de proxies, isto é, de variáveis que pertencem ao universo desses 
valores e podem representar suas medidas aproximadas), e a situação ocu-
pacional de cada indivíduo na amostra. O mesmo fizemos para verificar o 
efeito de gênero, por exemplo, controlando todas as outras características 
relacionadas aos indivíduos, a fim de constatar o impacto de ser homem 
ou mulher, independente de renda ou ocupação, para explicar interesse, 
otimismo e informação em C&T13. 

8.1. AS OPINIõES DOS MINEIROS SOBRE ABORTO E 
HOMOSSEXUALIDADE

Entre as perguntas contidas na enquete sobre valores, focamos aqui 
apenas duas. Identificamos que os mineiros são bastante conservadores sobre 
a ideia da aceitação do aborto: 67% dos entrevistados dizem que o abor-
to nunca é aceitável. No que se refere ao homossexualismo, o panorama se 
altera. Um percentual bastante considerável (29%) afirma que ele é sempre 
aceitável e apenas 18% declaram que nunca seria aceitável. 

GRÁFICO 58. Identificação de aceitação ou rejeição quanto ao 
homossexualismo e aborto
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13 Para os detalhes técnicos dos modelos construídos, ver no apêndice as tabelas com a estru-
tura das variáveis (independentes e dependentes) construídas e os resultados dos modelos 
de regressão logística (para uma discussão aprofundada sobre características e limitações 
dos modelos de regressão logística, ver, por exemplo, Hosmer, David e Lemeshow, Stanley.
Applied logistic regression, Danvers, MA: Clearance Center, 2000).
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É interessante ressaltar que a aceitação da homossexualidade é 
maior, em média, entre entrevistados de alta escolaridade, mas não é correto 
afirmar que a escolaridade esteja associada à opinião sobre aborto. Entre as 
entrevistadas mulheres, a aceitação da homossexualidade é, em média, ligei-
ramente maior que entre os homens, mas em ambos os gêneros o aborto é 
considerado, pela grande maioria, inaceitável. Como veremos a seguir, esses 
posicionamentos morais, embora não diretamente ligados à C&T, são fatores 
que afetam a construção de atitudes sobre diversos aspectos da área. 

8.2. MODELOS PARA A VARIÁVEL DE INTERESSE

A análise estatística mais detalhada e aprofundada, efetuada a partir 
de modelos de regressão logística, permitiu verificar que algumas variáveis so-
cioeconômicas, demográficas, de valores e contextuais que pareciam importan-
tes para explicar o interesse do mineiro em C&T não eram, de fato, relevantes. 
Por exemplo, se não considerarmos as variáveis referentes à religião, situação de 
ocupação e valores materiais ou ideológicos e tradicionais e modernos, o sexo e 
a idade das pessoas parecem ter poder de explicação sobre o interesse do minei-
ro no tema (como vimos nos parágrafos anteriores, entre entrevistados mascu-
linos o interesse em C&T, por exemplo, é em média maior). Entretanto, quando 
controlamos aquelas características a partir de variáveis observáveis (proxies de 
variáveis latentes14 – situação ocupacional, a opinião sobre a aceitação do aborto 
e o fato de assinar ou não um abaixo-assinado), idade e sexo perdem seus po-
deres explicativos. Ou seja, verificamos que elas não são variáveis importantes 
para explicar as variações no interesse do mineiro sobre C&T. 

Observamos que as variáveis que se mostraram relevantes para ex-
plicar tal variação são: possuir educação superior; renda familiar; índice de 
consumo de informação sobre ciência e tecnologia; PIB per capita do municí-
pio de residência; ter religião ou não; ter opinião sobre aborto; e assinatura de 
petições. Os efeitos são os seguintes: 

1. Ter curso superior, comparado a ter apenas o ensino fundamental, 
faz crescer em 126% a chance de o indivíduo declarar interesse 
sobre os temas de C&T.

2. Ao elevar um ponto na faixa de renda familiar, há um acréscimo de 
25% na probabilidade de o indivíduo declarar interesse no tema.

14 Variáveis latentes são construtos não observáveis diretamente. Por exemplo, não temos 
como mensurar “tradicionalismo” ou “modernismo” dos indivíduos, também porque po-
dem existir muitas conceituações diferentes para esses termos, mas a observação da atitude 
quanto ao aborto é uma medida que pode nos aproximar de uma fração da medida daquilo 
que se pode chamar de tradicionalismo ou modernismo do indivíduo.
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3. Para um ponto a mais no índice de consumo de informação sobre 
C&T (ICIC), há uma elevação de 118% na probabilidade de a pes-
soa dizer-se interessada ou muito interessada, comparado a decla-
rar-se estar pouco ou nada interessada no tema.

4. Residir em município com renda per capita maior reduz a probabili-
dade de o indivíduo se declarar interessado sobre o assunto.

5. Não ter religião ou ser ateu está associado a um decréscimo em 
49% na probabilidade de a pessoa se dizer interessada em C&T.

6. Cada ponto a mais na escala de grau de aceitação do aborto reduz 
em 6% a probabilidade de o indivíduo se dizer interessado no tema. 
Os resultados da relação entre esse interesse e os valores tradicio-
nais ou modernos (mensurados, nesta análise preliminar, apenas a 
partir de ter ou não religião e da opinião sobre aceitabilidade do 
aborto) nos pareceram intrigantes. Não temos uma interpretação 
sobre esses resultados: eles merecem investigação mais aprofun-
dada, a qual estamos desenvolvendo para uma publicação especia-
lizada.

7. Diferentemente, o fato de se assinarem petições públicas (abaixo-as-
sinados) está correlacionado a um acréscimo de 20% na probabili-
dade de o indivíduo se declarar interessado em C&T. 

As variáveis referentes à situação ocupacional não se apresentaram 
estatisticamente significativas para explicar interesse, mas, ao serem incluídas 
no modelo estatístico de análise avançada, ajustaram-se melhor ao modelo15, 
além de demonstrarem que as variáveis sexo e idade não eram expressivas. 
Ou seja, essas diferenças dependiam mais de outros fatores (por exemplo, das 
diferenças de ocupação que, em média, caracterizam jovens e mulheres quan-
do comparados com adultos ou homens) do que do gênero e da idade em si: 
as diferenças no interesse em função da idade e do gênero eram associadas a 
efeitos de contexto. 

O interessante neste estudo, complementando estudos anteriores 
(CASTELFRANCHI et al., 2014), é a percepção de que variáveis de valores 
–  proxies de tradicionalismo ou modernismo e materialismo ou idealismo – 
podem ser mais importantes para explicar interesse sobre C&T do que idade 
e sexo, variáveis consideradas bastante relevantes pela literatura. Destacamos 
ser necessário aprimorar as medidas desses valores para melhor mensurarmos 
aquelas variáveis latentes. Outro ponto a ressaltar é que, embora tenhamos 
apresentado variáveis significativas estatisticamente para explicar o interesse 

15 Elevaram o valor do Nagelkerke de 0,205 para 0,215.
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do mineiro sobre C&T, há outras que não foram mensuradas e devem ser 
pensadas para inclusão em trabalhos posteriores16. 

8.3. CONHECIMENTO DE INSTITUIÇÃO DE PESqUISA EM 
MINAS GERAIS

Verificamos que ensino superior, renda familiar, interesse em C&T, 
ICIC e opinião sobre aborto foram as variáveis que se apresentaram significa-
tivas estatisticamente para explicar a variação na resposta dos indivíduos so-
bre a questão “Você se lembra de nome de instituição de pesquisa em MG?”. 
Os efeitos dos resultados podem ser interpretados da seguinte maneira:

1. Ter ensino superior, comparado a ter ensino fundamental, aumenta 
em 67% a probabilidade de o indivíduo se lembrar do nome de uma 
instituição de pesquisa.

2. Ao elevar em um nível a faixa de renda do indivíduo, há um acrés-
cimo de 57% na probabilidade de o indivíduo se lembrar de uma 
instituição ao menos.

3. Estar interessado ou muito interessado, em comparação com pou-
co ou nenhum interesse em C&T, eleva em 62% a chance de o 
indivíduo se lembrar de alguma instituição de pesquisa.

4. Ao crescer um ponto no índice de consumo de informação em 
C&T (ICIC), eleva-se em 84% a probabilidade de a pessoa afirmar 
que se lembra do nome de tal instituição.

5. Para cada ponto a mais na escala de aceitação do aborto (proxie 
de valor tradicional ou moderno), eleva-se em 10% a probabili-
dade de o mineiro se lembrar de uma instituição de pesquisa em 
Minas Gerais. Em outras palavras, pessoas que se dizem mais 
propensas ao aborto (valor ligado à dimensão da modernida-
de) tendem a possuir maior informação sobre as instituições de 
pesquisa. 

Outras variáveis como sexo, idade, PIB do município de residência 
e ocupação não se apresentaram estatisticamente significantes na análise. 

Chamamos a atenção para o fato de a variável renda familiar im-
pactar na declaração do indivíduo se lembrar ou não do nome da instituição 
de pesquisa, mas não a situação econômica do município em que ele reside. 

16 Isso pode ser percebido, por exemplo, a partir do valor baixo apresentado pelo Nagelkerk 
(2015). 
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Podemos inferir que indivíduos que moram em municípios mais desenvolvi-
dos economicamente não estão mais propensos a “entrar em contato” com 
centros de pesquisa. Outro ponto de destaque é que a situação ocupacional 
não se apresentou relevante para explicar a lembrança do indivíduo dessas 
instituições. Conjecturávamos que pessoas que estão estudando poderiam 
apresentar uma probabilidade maior de lembrar do nome de alguma institui-
ção, assim como pessoas que estão no serviço do lar teriam menor probabi-
lidade, comparadas às que trabalham. Entretanto, o resultado não confirmou 
tais suposições.

8.4. CONHECIMENTO SOBRE CIENTISTAS BRASILEIROS 
IMPORTANTES

O resultado sobre as variáveis que explicam conhecer ou não o 
nome de algum cientista brasileiro foi relativamente semelhante ao de lem-
brar ou não o nome de instituição de pesquisa. A exceção foi para a signi-
ficância estatística encontrada para as variáveis sexo, idade e PIB per capita. 
Essas três variáveis apresentaram uma associação importante com o fato de 
conhecer ou não o nome de um cientista. Os homens têm uma probabili-
dade maior, de 56%, de dizer que conhecem um cientista, se comparados 
às mulheres. E ao elevar em um ano a idade do indivíduo, eleva-se também 
em 1% a probabilidade de dizer o nome de um cientista. Além dessas duas, 
o PIB per capita do município de moradia apresentou-se positivamente as-
sociado ao conhecimento de algum cientista brasileiro. Isto é, para cada 
ponto que se eleva no PIB, há um acréscimo de 1% na probabilidade de o 
indivíduo residente no município declarar conhecer um cientista brasileiro 
importante. 

Mais uma vez, renda familiar, interesse em C&T e ICIC são as va-
riáveis que se apresentaram mais relevantes para explicar a variação nas res-
postas dos mineiros sobre o conhecimento de um cientista brasileiro. Todas 
elas apresentam uma associação positiva, ou seja, ter interesse ou muito in-
teresse, maior renda e maior informação levam a maior probabilidade de o 
indivíduo responder que sim na referida questão. 

Nesse caso, a variável educação não se apresentou estatisticamente 
significativa (nem mesmo para os que têm ensino superior). Esse resultado 
é uma surpresa, já que há na literatura a ideia de que maior conhecimento 
formal (e educação é a melhor medida para isso) levaria ao maior “conheci-
mento” sobre ciência e tecnologia, de maneira geral.
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8.5. VISÃO OTIMISTA OU PESSIMISTA SOBRE C&T

O modelo de regressão logística que analisamos para explicar o 
otimismo ou o pessimismo sobre C&T apresentou um grau de explicação 
bastante baixo (0,41 o Nagelkerke, isto é, o modelo consegue prever uma fra-
ção pequena das respostas, que apresentam grande variabilidade, não sendo 
determinadas, portanto, apenas pelas variáveis analisadas). As variáveis que se 
mostraram estatisticamente significativas são apenas: gênero, renda familiar e 
ter ou não religião. 

A análise dessas variáveis significativas demonstra que:

1. Os homens, comparados às mulheres, têm uma probabilidade 41% 
maior de serem mais otimistas sobre C&T do que as mulheres.

2. As pessoas com ensino médio têm uma probabilidade 22% menor 
de serem otimistas, comparadas àquelas com ensino fundamental.

3. O acréscimo de um ponto no índice de consumo de informação 
sobre C&T do indivíduo eleva em 21% a probabilidade de ele se 
dizer otimista, e não pessimista, quanto à ciência e tecnologia.

4. O indivíduo que se diz interessado em C&T tem probabilidade 
maior (71%) de se declarar otimista, comparado a ser pessimista, 
em referência ao tema.

Semelhante aos resultados para o Brasil (CASTELFRANCHI et 
al., 2014), as variáveis aqui expostas referentes às características sociodemo-
gráficas e econômicas não são tão valiosas para explicar uma visão otimista 
sobre C&T. Além disso, variáveis de contexto (situação ocupacional e PIB 
per capita), bem como de valores (tradicionais ou modernos e materialistas ou 
idealistas), que esperávamos serem relevantes para melhor entendermos uma 
visão otimista ou não do mineiro, não o foram. Mais uma vez, a pesquisa de-
monstra a complexidade da formação de opinião das pessoas sobre C&T e a 
necessidade de estudos ulteriores e com conjuntos mais amplos de variáveis. 
Diferentemente do que alguns pesquisadores imaginavam, o conhecimento, 
a escolaridade e o grau de informação das pessoas não são a causa, simples e 
linear, de uma atitude genericamente positiva ou negativa sobre a ciência e a 
tecnologia. A ideia de que “a ignorância gera medo” não parece aplicar-se à 
visão dos mineiros, que demonstraram atitudes em geral positivas indepen-
dentemente de seu grau de acesso ao conhecimento ou à informação sobre 
C&T na mídia. 
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CAPÍTULO 9

CONCLUSÕES

A pesquisa “A opinião e o conhecimento dos mineiros sobre C&T” 
nos fornece um panorama interessante, e até surpreendente em alguns aspec-
tos, sobre a demanda por informação acerca de ciência, o acesso a instrumen-
tos e espaços de difusão científico-cultural e a percepção dos mineiros sobre 
temas de ciência e tecnologia.

Descobrimos que os mineiros e as mineiras declaram possuir um 
interesse bastante elevado para tais assuntos, comparável com o grau de inte-
resse declarado, em média, por cidadãos europeus. Apesar disso, o conheci-
mento de instituições de pesquisa locais e o acesso à informação sobre C&T, 
assim como a espaços ou atividades de difusão científico-cultural, são escas-
sos. Além disso, tais oportunidades estão distribuídas de forma extremamente 
desigual: as pessoas com menor grau de escolaridade e renda familiar têm um 
acesso muito reduzido à informação, aos museus e outros espaços científico-
culturais e aos debates contemporâneos sobre ciência, tecnologia e inovação.

Contudo, um resultado importante sobre as atitudes dos mineiros 
e das mineiras emergiu da pesquisa, qual seja: a falta de informação não está 
associada a visões negativas sobre C&T. A grande maioria da população tem 
uma posição que é, ao mesmo tempo, otimista, confiante e de apoio à C&T, 
mas também reflexiva e atenta às dimensões sociais e econômicas do de-
senvolvimento tecnológico e científico e a suas consequências. Uma parcela 
significativa de mineiros considera que deve haver participação da população 
nas tomadas de decisão sobre C&T e que o desenvolvimento científico preci-
sa estar associado a reflexões aprofundadas e a cuidados relativos às questões 
éticas, ambientais, de saúde e de (des)emprego, que estão associadas aos avan-
ços do conhecimento e de seus usos. No entanto, a percepção da necessidade 
de um controle social sobre a produção de C&T não impede que os mineiros 
declarem, em sua maioria, que o investimento em pesquisa deveria aumentar, 
que os benefícios da C&T são bem maiores que os malefícios e que a ciência 
e a tecnologia são importantes para a nação em diversos níveis. 

A maioria da população declara confiar nos cientistas como fontes 
de informação e possui uma visão positiva do trabalho dos pesquisadores e da 
função e qualidade das instituições de pesquisa. Um aspecto talvez surpreen-
dente de tais atitudes é que elas não estão presentes apenas em uma parcela 
determinada da população: tanto os mineiros com grau de escolaridade ele-
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vado, ou que declaram um maior acesso à informação sobre C&T, quanto os 
cidadãos que pertencem a grupos de menor renda e escolaridade, comparti-
lham, em geral, opiniões positivas: no caso das atitudes sobre ciência, a falta 
de informação não gera necessariamente medo ou hostilidade com respeito 
à C&T.

Um outro aspecto notável emerge da análise dos interesses e das 
opiniões de cidadãos de diferentes regiões do Estado de Minas Gerais. Em re-
giões com PIB menor, e com infraestrutura de produção e difusão de cultura 
científica (universidades, museus, centros de pesquisa) mais precária, o inte-
resse dos cidadãos para temas de cunho técnico e científico (medicina, C&T, 
meio ambiente) foi elevado. Isso significa que existe uma demanda da popu-
lação por mais informações sobre C&T e pela possibilidade de exercer com 
plenitude uma cidadania que, cada vez mais, é uma cidadania tecnocientífica.

Vale destacar que esta pesquisa trouxe aspectos inovadores para o 
campo da percepção pública sobre C&T, uma vez que ela mensurou variáveis 
de cunho valorativo. Isto é, medidas de valores materialistas ou ideológicos e 
modernos ou tradicionais foram analisadas, bem como seus efeitos sobre as 
percepções e as atitudes dos mineiros e mineiras quanto à C&T. Esse foi um 
ponto bastante relevante, porque as análises demonstraram que esses valores 
são importantes tanto quanto as medidas socioeconômicas, demográficas e 
regionais. Contudo, ressaltamos que tais medidas de valores devem ser apri-
moradas em estudos posteriores.

É oportuno observar que o projeto discutido neste livro representa, 
para nós, o início de uma trajetória de pesquisa e de práticas de divulgação 
científica, que envolverá enquetes (surveys), como essa, destinadas a apresentar 
um retrato instantâneo da população mineira, mas também outras focadas 
em grupos específicos e particularmente importantes, tais como crianças e 
adolescentes, professores, gestores e políticos e, por fim, os próprios cientis-
tas. Uma compreensão aprofundada das dinâmicas que favorecem a cidada-
nia científica só pode ser alcançada se tais estudos forem acompanhados por 
atividades concretas de debates públicos e divulgação científica, cujo efeito 
seja avaliado, e também de pesquisas que analisem os aspectos simbólicos da 
cultura científica, bem como os processos de apropriação e uso concreto que 
a população faz do conhecimento científico e da informação sobre C&T. 

A análise aprofundada dos dados aqui apresentados pode fornecer, 
em nossa opinião, um auxílio valioso para a formulação de políticas públicas e 
também para a criação de programas de formação de divulgadores da ciência 
e de jornalistas científicos. Poderá ser também útil para o desenvolvimento 
de atividades de educação formal e não formal voltadas para desafios e pú-
blicos específicos, como por exemplo a revitalização dos museus de ciência, 
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bibliotecas e parques ambientais com a finalidade de atingir segmentos sociais 
tradicionalmente excluídos.

Mas não é só isso. Tais bases de dados, caso sua atualização se tor-
ne, como na Europa, na América do Norte e em muitos países da Ásia, um 
esforço continuado e periódico, permitem também avaliar as tendências e as 
mudanças nas percepções e atitudes da população, ao longo do tempo, possi-
bilitando que se avalie o impacto das políticas e das práticas acerca da ciência 
e tecnologia. Isso pode ajudar também a gerar novas estratégias de divulgação 
científica e mecanismos de participação e engajamento social em temas de 
C&T. Tais instrumentos inovadores são cada vez mais imprescindíveis para 
o aprimoramento dos sistemas de ciência, tecnologia e inovação, bem como 
para o funcionamento saudável das democracias contemporâneas.
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APÊNDICES

Metodologia da pesquisa

A execução da coleta de dados e a produção do plano amostral foram exe-
cutados pela empresa Pólis Pesquisa Ltda., sediada em Belo Horizonte. 

Coordenação geral do projeto: 

Maria Aparecida Machado Pereira, Fabrícia de Almeida Costa, Rafael Fouraux 
Galvani Moreira e Bertha Maakarroun.

Supervisão da execução das pesquisas – planejamento da logística 
de campo, supervisão dos entrevistadores, revisão dos questioná-
rios: 

Maria Aparecida Machado Pereira, Fabrícia de Almeida Costa, Rafael Fouraux 
Galvani Moreira.

Estatístico responsável: 

Emilio Suyama e Isabel Gomes.

1. PLANO AMOSTRAL

Universo: População de 16 anos ou mais do Estado de Minas Gerais.

Tamanho da amostra: 2.000 pessoas entrevistadas.

Grau de precisão: 95% de confiança, com um erro amostral de 2%. 

Método para seleção da amostra: amostra probabilística até o penúlti-
mo estágio, distribuída segundo estratificação por mesorregião de Minas 
Gerais, PIB per capita das cidades, renda, sexo, idade e nível de instrução 
proporcional aos dados do Censo 2010 (IBGE) por cidade e setor censi-
tário. 

Primeiro estágio: seleção das cidades segundo os estratos “mesor-
região” e intervalo do “PIB per capita”.

Segundo estágio: seleção dos ”setores censitários” segundo interva-
los de renda média do “chefe do domicílio”.

Terceiro estágio: seleção do respondente controlada por quotas de 
sexo, idade e escolaridade.
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Processo: foram selecionados 100 setores censitários em Minas 
Gerais, com probabilidade proporcional ao tamanho (PPT), dado pelo 
número de domicílios e de cada setor selecionado, para escolher 20 pes-
soas em domicílios diferentes. O número de setores censitários em cada 
mesorregião foi proporcional ao tamanho da sua população urbana. A se-
leção dos setores censitários é feita em dois estágios: no primeiro estágio, 
é selecionada a cidade, e desta cidade, pelo menos um setor é selecionado. 
As cidades com população urbana com pelo menos 167.153 habitantes 
participam obrigatoriamente (probabilidade um de serem selecionadas) da 
amostra, enquanto outras cidades menores foram selecionadas aleatoria-
mente (probabilidade proporcional ao tamanho). 

A seleção das cidades se fez por amostragem sistemática, or-
denando as mesorregiões e as cidades dentro delas. As mesorregiões fo-
ram geograficamente assim ordenadas: Metropolitana de Belo Horizonte, 
Central Mineira, Oeste de Minas, Campo das Vertentes, zona da Mata, 
Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Jequitinhonha, Norte de Minas, No-
roeste de Minas, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Sul/Sudoeste. As 
cidades em cada mesorregião foram ordenadas de acordo com o PIB per 
capita (Fonte: IBGE, Cidades), invertendo-se a ordenação ao passar de 
uma mesorregião para a seguinte. Nesta ordenação, a cada 167.152,16 
pessoas acumuladas ao longo da listagem, uma cidade é selecionada, a par-
tir de um número aleatório inicial. As cidades maiores que esse tamanho 
foram obrigatoriamente selecionadas. 

As cidades foram percorridas ao longo das mesorregiões, con-
forme a ordem em que foram selecionadas. Os setores censitários em cada 
cidade foram ordenados de acordo com a renda per capita média (Fonte: 
Censo Demográfico, arquivo Básico, variável V009), exceto em algumas 
cidades maiores (como Belo Horizonte, Contagem e Ribeirão das Neves), 
onde foi possível utilizar também um critério geográfico para sua orde-
nação.

Nas cidades com n > 2 setores censitários na amostra, foram 
criados n estratos de renda com o mesmo número de domicílios, sendo 
selecionado aleatoriamente um setor censitário de cada estrato, com pro-
babilidade proporcional ao número de domicílios. Nas cidades com ape-
nas um setor censitário na amostra, foram criados 2 estratos diferenciados 
por renda média per capita, com mesmo número de domicílios, sendo se-
lecionado um setor censitário de um dos estratos numa cidade, e de outro 
estrato na cidade seguinte, para garantir a heterogeneidade da renda média 
per capita entre os setores censitários selecionados.
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TABELA 1. Mesorregiões de Minas Gerais, cidades selecionadas, PIB 
per capita, população urbana, número de setores censitários

Mesorregião Cidade
PIB per capita
(em R$1.000)

População 
urbana

N° de 
setores na 
amostra

Grande Região 
Metropolitana de 
Belo Horizonte

Belo Horizonte                21,67 2.375.151 15
Contagem                        30,71 601.400 3
Betim                                75,02 375.331 3
Ribeirão das Neves        6,48 294.153 2
Sete Lagoas                     26,81 208.956 1
Santa Luzia                      10,31 202.378 1
Ouro Preto 57,04 61.120 1
Congonhas 40,11 47.236 1
Rio Piracicaba 33,76 11.272 1
Pará de Minas 19,47 79.599 1
Mateus Leme 15,08 24.679 1
Vespasiano 12,59 104.527 1
Sabará 11,02 123.084 1
Conselheiro Lafaiete 9,00 111.266 1
Cordisburgo 7,97 5.961 1
Cachoeira da Prata 7,90 3.528 1
Esmeraldas 5,67 56.215 1

Central Mineira
Curvelo 10,35 67.382 1
Lagoa da Prata 17,91 44.938 1

Oeste de Minas

 Divinópolis                     15,82 207.516 1
Itaúna 16,95 80.451 1
Bambuí 12,93 19.325 1
Ibituruna 10,79 2.485 1
Campo Belo 9,60 48.626 1

Campo das 
Vertentes

Nepomuceno 10,51 19.936 1
Barbacena 11,88 115.568 1
Lavras 15,81 87.856 1

zona da Mata

 Juiz de Fora                      16,11 510.378 3
Manhuaçu 14,11 64.839 1
Ubá 13,54 97.636 1
Leopoldina 11,10 45.704 1
Muriaé 10,69 93.225 1
Rio Pomba 9,20 14.454 1
Mar de Espanha 8,11 10.750 1
Piraúba 6,61 8.814 1
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Mesorregião Cidade
PIB per capita
(em R$1.000)

População 
urbana

N° de 
setores na 
amostra

Vale do Rio Doce

Ipatinga                            30,89 236.968 1
Governador Valadares 12,68 253.300 2
Nanuque 5,19 5.961 1
Engenheiro Caldas 6,25 8.325 1
Nova Módica 7,68 2.328 1
Córrego Novo 8,46 2.038 1
Timóteo 26,38 81.124 1

Vale do Mucuri
Teófilo Otoni 9,50 110.076 1
Catuji 5,02 1.692 1

Jequitinhonha
Jequitinhonha 5,32 17.061 1
Turmalina 7,04 12.926 1

Norte de Minas

 Montes Claros               12,45 344.427 2
Pirapora 19,78 52.385 1
Juramento 7,96 2.272 1
Rio Pardo de Minas 6,53 11.692 1
Brasília de Minas 5,37 20.675 1
Porteirinha 4,68 19.338 1

Noroeste de Minas
Bonfinópolis de Minas 16,13 4.137 1
Paracatu 20,18 73.772 1

Triângulo Minei-
ro/Alto Paranaíba

Uberlândia                      30,29 587.266 4
Uberaba                          24,17 289.376 2
Ibiá 25,56 19.646 1
Araguari 20,15 102.583 1
Patrocínio 18,20 72.758 1
Monte Carmelo 17,13 40.100 1
Patos de Minas 14,32 127.724 1

Sul/Sudoeste de 
Minas

São José do Alegre 6,87 2.901 1
Cristina 8,75 5.955 1
São Lourenço 10,59 41.657 1
Itamogi 12,33 7.759 1
Boa Esperança 13,13 32.191 1
Passos 13,59 100.842 1
São Tomás de Aquino 14,78 5.522 1
Alfenas 17,39 69.176 1
Itamonte 19,17 9.612 1
Guaxupé 24,07 46.480 1
Poços de Caldas 24,09 148.722 1
Varginha 32,15 119.061 1

Pesquisa de opinião (percepção, atitudes, informação) sobre ciência e tecnologia junto à popu-
lação do Estado de Minas Gerais, 2014.
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Ponderação da amostra: o peso amostral é a relação inversa da 
fração amostral (a relação entre o tamanho da amostra e o tamanho da popu-
lação) do estrato de cada unidade amostral, com a finalidade de que a soma 
ponderada estime o total da amostra ou o total populacional. Foram criados 
pesos para garantir a proporcionalidade segundo o “tamanho da cidade” e as 
“quotas de escolaridade”. Quanto ao “tamanho da cidade” foram considera-
dos sete intervalos de tamanho populacional: >601.400; 344.427 a 601.400; 
119.061 a 294.153; 67.382 a 115.568; 32.191 a 64.839; 10.750 a 24.679 e < 
10.750. Quanto à escolaridade, trata-se de uma estratificação após a obtenção 
da amostra, a pós-estratificação (Kish, 1965, pg. 90). A estratificação, segun-
do as características da população, tem como referência os dados censitá-
rios (IBGE, 2010) para os intervalos de escolaridade considerados no plano 
amostral: analfabeto até o fundamental incompleto; fundamental completo 
até o médio incompleto; médio completo até superior incompleto e superior 
completo.

2. CARACTERÍSTICAS DOS ENTREVISTADOS

TABELA 2. quotas para idade e sexo

Homens / anos de idade Mulheres / anos de idade

TOTAL
16 a 23 24 a 33 34 a 43 44 a 58

59 ou 
mais

16 a 23 24 a 33 34 a 43
44 a 
58

59 ou 
mais

164 217 188 230 171 163 216 192 243 216 2000
8% 11% 9% 12% 9% 8% 11% 10% 12% 11% 100%

TABELA 3. quotas para idade e sexo

Analfabeto até 
Fundamental 
Incompleto 
(4° ano / 3ª 

série)

Fundamental 
Completo (9° 
ano / 8ª série) 

até Médio 
Incompleto 

(2° ano)

Médio Com-
pleto (3° ano) 
até Superior 
Incompelto

Superior Com-
pleto ou Pós-

graduação
TOTAL

932 383 498 187 2000
47% 19% 25% 9% 100%

3. COLETA DOS DADOS

A coleta dos dados, a partir de questionário contendo a entrevista 
estruturada apresentado também neste apêndice, foi efetuada por meio de 
tablet utilizando software para sistema androide, para que os dados fossem 
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já disponíveis em formato digital. O software contou com uma programação 
que garantia a consistência e o fluxo das perguntas estabelecidas. A formata-
ção do questionário procurou garantir a clareza na aplicação das perguntas e 
no registro das respostas. Os questionários foram aplicados presencialmente, 
em domicílio, por entrevistadores treinados, e os dados foram enviados dire-
tamente para um servidor que os armazenava em planilha de dados. Para cada 
entrevista, foi registrado o tempo de realização e o local de sua realização por 
meio do georreferenciamento (via GPS).

4. PRé-TESTE DO qUESTIONÁRIO

O pré-teste do questionário utilizou técnicas avançadas a partir da 
teoria cognitiva aplicada à Metodologia de Survey para uma avaliação da clare-
za e da relevância das perguntas segundo os objetivos propostos. As princi-
pais técnicas utilizadas foram: 

1. O uso de Probes para a condução da entrevista: perguntas padroni-
zadas investigativas não diretivas (neutras) para pedir esclarecimen-
tos aos entrevistados, motivando-o a comunicar-se de forma mais 
clara e completa segundo os objetivos da pergunta e evitando que o 
entrevistador influencie o entrevistado ao introduzir conteúdos não 
condizentes com os objetivos das perguntas.

2. A entrevista cognitiva para avaliação do questionário em pré-teste: 
perguntas adicionais que buscam investigar a clareza, a relevância e 
a validade das perguntas segundo os pressupostos das tarefas cogni-
tivas pelas quais o respondente deverá utilizar para uma elaboração 
da sua resposta – a) interpretação da pergunta, b) busca na memó-
ria, c) julgamento, e d) edição da resposta.

Treinamento dos entrevistadores:

Os entrevistadores foram capacitados nas técnicas de condução da 
entrevista – uso de Probes – e de pré-teste do questionário segundo a teoria 
cognitiva. Além disso, os entrevistadores participaram de uma oficina de estu-
do sobre os objetivos e os conteúdos envolvidos na temática. O treinamento 
teve duração de, no mínimo, doze horas.

Material de campo:

Os materiais organizados para o levantamento dos dados foram:

1. Questionário em meio eletrônico (aplicativo para sistema androi-
de) com envio online e registro de GPS de localização da unidade 
amostrada. 
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2. Manual de orientação para aplicação do questionário e da amostra.

3. Caderno de respostas apresentadas ao entrevistado.

4. Carta de apresentação sobre os objetivos da pesquisa, identificação 
do contratante, do entrevistador e da empresa de pesquisa respon-
sável.

5. Termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelo entre-
vistado.

5. CONTROLE DE qUALIDADE E CHECAGEM DAS ENTRE-
VISTAS REALIzADAS

O controle da qualidade de campo inicia-se com uma construção 
cuidadosa dos instrumentos de coleta de dados, principalmente com avaliação 
por meio do pré-teste do questionário. 

Outro aspecto do controle da coleta dos dados é o treinamento dos 
entrevistadores e supervisores. Foram realizadas oficinas de estudo com os 
entrevistadores selecionados para uma apresentação e discussão dos objetivos 
e conteúdos envolvidos, assim como o treinamento em técnicas de condução 
da entrevista. A qualidade da aplicação do questionário é otimizada quando 
os entrevistadores participam do pré-teste do questionário. Esta participa-
ção proporciona uma maior familiaridade com os objetivos das perguntas 
do questionário e a habilidade para lidar com os métodos de condução da 
entrevista. 

Também é fundamental para o controle da qualidade da coleta dos 
dados a checagem da veracidade das informações, como a identificação do 
domicílio e do respondente, seja por telefone ou pessoalmente. Foi checada 
a aplicação adequada à metodologia proposta, ou seja, apresentar de forma 
padronizada as perguntas e respostas disponibilizadas no questionário, na or-
dem apresentada e conforme previsto nos manuais de orientação da condu-
ção da entrevista. As respostas aos questionários aplicados foram revisadas na 
sua adequação e consistência para detectar ou eliminar possíveis problemas 
de aplicação dos questionários. Foram checados, no mínimo, 20% do total das 
entrevistas e/ou de cada entrevistador, incluindo checagem presencial.

6. BANCO DE DADOS 

As perguntas (variáveis) do questionário foram organizadas em 
uma planilha de dados por unidade de análise, utilizando o software estatístico 
SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences).
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variáveis latentes: o exemplo 
do Índice de Consumo de 
Informação Científica (ICIC)

Neste livro, propositalmente, mostramos apenas, a título de exem-
plo, alguns dos modelos e das análises que podem ser efetuadas com os dados 
de uma enquete deste tipo. Nosso objetivo era o de fornecer, antes de tudo, 
uma análise descritiva, embora rigorosa e detalhada, que fornecesse os pri-
meiros indicadores de percepção pública da ciência e tecnologia para o Esta-
do de Minas Gerais. Análises mais sofisticadas (de correspondência, modelos 
de regressão múltiplos ou hierárquicos, análise de variáveis latentes) serão 
publicadas na literatura especializada. Contudo, mostramos neste apêndice 
um exemplo de análise de variáveis latentes que levou à construção de um 
Índice que é utilizado neste texto, e cujo uso está se tornando comum em 
pesquisas na região latino-americana: o Índice de Consumo de Informação 
Científica (ICIC)17.

O ICIC foi inicialmente proposto por Carmelo Polino para enque-
tes argentinas (Secyt, 2003 e 2006; MINCYT, 2012), e pensado para ser um 
simples índice somatório, que agregue, com igual peso, as respostas às per-
guntas sobre a frequência de acesso à informação sobre C&T em vários meios 
(tais como TV, rádio, diários impressos, revistas semanais, livros, internet etc.). 
Para construir o ICIC de forma somatória, no caso da presente enquete, é 
suficiente somar os valores das respostas dadas para as seis perguntas con-
tidas no questionário sobre acesso à informação (F7a-F7g, ver questionário 
em Apêndice), atribuindo 0 ponto para a resposta “nunca ou quase nunca”, 
1 ponto para resposta “pouca frequência”, 2 pontos para “muita frequência” 
(e atribuindo missing value para as demais opções). Assim sendo, o ICIC pode 
variar entre 0 (para entrevistados que respondem “nunca” em todas as per-
guntas) e 14 pontos, e possui a distribuição apresentada pelas tabelas a seguir. 
Trata-se de uma distribuição não gaussiana, indicando uma escassa presença 
de entrevistados com elevado consumo de informação, e uma maioria de en-
trevistados com consumo baixo ou nulo.

17 Ao longo de nossa análise, identificamos também outras variáveis latentes importantes, e 
construímos alguns índices, como o de percepção de risco e o de posicionamento sobre 
paridade de gênero. Tais índices, bem como modelos preditivos, serão objeto de publicações 
especializadas.
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Contudo, o ICIC pode também ser desenvolvido a partir da Teoria 
de Resposta ao Item, ou, como fizemos no presente trabalho, a partir de uma 
análise de variáveis latentes.  Para isso, utilizamos a análise fatorial. 

A análise fatorial dos itens F7a-g, quando eliminados os valores 
faltantes, mostra um razoável grau de comunalidade entre as variáveis (ver 
tabelas a seguir) e uma estrutura unidimensional indicando a possibilidade de 
identificar uma variável latente (que explica pouco menos de 50% da variân-
cia): as perguntas F7a-g podem ser utilizadas para construir um único índice, 
que agrega de uma forma geral o grau de acesso (ou “consumo”) de informa-
ção científica pelos entrevistados.

KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling Adequacy. ,871
Bartlett’s Test of  Sphericity Approx. Chi-Square 3981,845

df 21
Sig. ,000

Communalities
Initial Extraction

78. Lê sobre ciência e tecnologia em revistas? 1,000 ,627
79. Ouve programas de rádio que tratam de ciência e tecno-
logia?

1,000 ,385

80. Lê sobre ciência e tecnologia em jornais impressos? 1,000 ,551
81. Vê programas de TV que tratam de ciência e tecnologia? 1,000 ,405
82. Lê sobre ciência e tecnologia em livros? 1,000 ,547
83. Lê sobre ciência e tecnologia na internet ou nas redes 
sociais?

1,000 ,418

84. Conversa com seus amigos sobre ciência e tecnologia? 1,000 ,495
Extraction Method: Principal Component Analysis.

O ICIC demonstra ser um índice interessante, estatisticamente ro-
busto, pois está, de fato, associado a variáveis independentes que medem a 
apropriação de informação, ou a familiaridade com aspectos da C&T brasi-
leira: as pessoas com ICIC elevado têm chances mais elevadas de conhecer 
o nome de cientistas brasileiros ou de instituições de pesquisa, de declarar-se 
visitantes de museus, bibliotecas, zoológicos, Semana Nacional de C&T etc. 
Como previsível, os modelos estatísticos mostram que o ICIC aponta para 
uma forte desigualdade em termos de acesso à informação: a variável que 
afeta ele de forma mais marcada é a escolaridade. Os brasileiros que finali-
zaram o ensino superior têm um ICIC muito maior que as pessoas de baixa 
escolaridade. 
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Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Devia-
tion

ICIC_scalar 1938 -1,11914 3,75673 ,0000000 1,00000000
Valid N (listwise) 1938
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Modelos de Regressão 
Logística

O modelo de regressão logística tem a seguinte equação geral:
j

A regressão logística é o log da razão de probabilidades que se rela-
ciona linearmente com Xk, onde

p(y=j| x=i / p(y=0| x=i) = é a probabilidade do indivíduo (i) inse-
rir-se em uma categoria (j)

β0 = probabilidade de ocorrência do evento quando todo X 
for igual a zero (intercepto)

βk = variação do efeito da variável explicativa sobre a probabi-
lidade de ocorrência do evento (inclinação)

Xk = variáveis independentes

ε = erro estocástico

Nos modelos logísticos desse estudo:

p(y=j| x=i / p(y=0| x=i) refere-se à probabilidade do indivíduo 
(i) inserir-se em uma categoria (j), ter interesse ou muito interesse em C&T, 
ou lembrar do nome de alguma instituição, ou conhecer o nome de algum 
cientista importante, ou ser otimista (todas essas variáveis dependentes são 
representadas pelo valor 1 - sucesso do evento, isto é, o evento ocorrer), com-
parado não ter interesse ou ter pouco interesse em C&T, ou não se lembrar 
do nome de alguma instituição, ou não conhecer o nome de algum cientista 
importante, ou ser pessimista quanto à C&T (todas são representadas pelo 
valor 0 - essas são categorias de  referência).

β0 refere-se à probabilidade do indivíduo (i) inserir-se em uma po-
sição (j), ter interesse ou muito interesse em C&T, ou lembrar do nome de 
alguma instituição, ou conhecer o nome de algum cientista importante, ou 
otimista, comparado não ter interesse ou ter pouco interesse em C&T, ou não 
se lembrar do nome de alguma instituição, ou não conhecer o nome de algum 
cientista importante, ou ser pessimista quanto à C&T (categorias de referên-
cia), quando todo X (variáveis independentes do modelo) for zero. 

β1 a βk representam os coeficientes das variáveis independentes (lis-
tadas no quadro a seguir).
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X1 a Xk representam as variáveis independentes, isto é, as explicati-
vas, tais como educação, idade, faixa de renda familiar (ver quadro 1).

Para esse estudo, apresentamos quatro modelos de análise, sendo 
que o que muda em cada um é apenas a variável dependente, e no caso dos 
modelos para otimismo, conhecimento do nome de cientista e lembrança de 
instituição de pesquisa, incluímos a variável interesse em C&T. 

qUADRO 1

Variáveis independentes dos modelos
Variável Tipo Descrição
Sexo (x1) binária Homem=1 e mulher=0
Idade intervalar Idade do indivíduo em anos completos
Nível educacional

Ensino Médio (x2) binária Ensino médio=1 Fundamental=0 (categoria de 
referência)

Superior (x3) binária Superior=1 Fundamental=0 (categoria de referên-
cia)

Renda familiar (x4) intervalar Seis faixas de renda 

ICIC (x5) contínua Índice de consumo de informação sobre C&T 
variando de -1,18 a 3,75

PIB per capita (x6) contínua PIB per capita do município de residência do indiví-
duo - medida de situação econômica do município

Interesse em C&T 
(x7)

binária Muito interesse ou interesse = 1 pouco interesse ou 
nenhum interesse =0 (categoria de referência)

Sem religião/Ateu (x8) binária
Não ter religião ou ser ateu=1 ter religião =0 (cate-
goria de referência) (proxy de valores tradicionais 

ou modernos)

Aceitação do aborto 
(x9)

intervalar
Escala de 0 a 10, onde 0  significa aborto nunca 
aceitável e 10 aborto sempre aceitável (proxy de 

valores tradicionais ou modernos)

Abaixo-assinado (x10) binária
Já assinou ou assinaria=1 nunca faria=0 (categoria 

de referência) (proxy de valores materialista ou 
idealista)

Serviço do lar (x11) binária Serviço do lar=1 trabalha fora=0 (categoria de 
referência)

Aposentado/pensio-
nista (x12)

binária Aposentado/pensionista=1 trabalha fora=0 (cate-
goria de referência)

Desempregado (x13) binária Desempregado=1 trabalha fora=0 (categoria de 
referência)

Estudante (x14) binária Estudante=1 trabalha fora=0 (categoria de referência)
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Apresentamos a seguir tabelas com os estimadores (o beta expo-
nencial) para cada modelo.  Ressaltamos que demonstramos aqui apenas os 
modelos parcimoniosos (melhor ajustados, isto é, com menor número de va-
riáveis explicativas e maior poder de explicação), desconsiderando os outros 
modelos saturados, para cada variável dependente. Vale destacar que, para 
calcular o efeito em percentual, é necessário pegar cada valor Exp(b) apre-
sentado na tabela, subtrair deste o valor 1 e o resultado deve ser multiplicado 
por 100 (fórmula - (Exp(b)-1)*100). Outro ponto a destacar é que apenas 
os valores com asteriscos são estatisticamente significativos. O restante, sem 
asterisco, não apresentou significância estatística para explicar a variável de-
pendente em análise.

MODELO 1. Variável dependente: interesse em C&T (muito interesse 
ou interesse em tecnologia =1 pouco interesse ou nenhum interesse =0)

Modelo Final Exp(b)
Homem 1,197
Idade 0,998
Ensino Médio 1,183
Ensino Superior 2,266**
Renda Familiar 1,257***
ICIC 2,182***
Pib per capita 0,991**
Sem Religião / Ateu 0,61**
Aborto 0,937**
Assinar abaixo-assinado 1,203**
Serviço do lar 0,879
Aposentado pensionista 0,796
Desempregado 1,361
Estudante 1,135
Constante 1,411
Nagelkerke 0,215

MODELO 2. Variável dependente: lembrar o nome de um instituto de 
pesquisa (lembra =1 não lembra =0)

Modelo Final Exp(b)
Homem 1,002
Idade 1,005
Ensino Médio 1,128
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Modelo Final Exp(b)
Ensino Superior 1,677**
Renda Familiar 1,57***
Interesse em C&T 1,622**
ICIC 1,846***
Pib per capita 1,003
Sem Religião / Ateu 1,343
Aborto 1,102***
Assinar abaixo-assinado 1,01
Serviço do lar 0,742
Aposentado pensionista 0,909
Desempregado 0,95
Estudante 1,045
Constante 0,013
Nagelkerke 0,218

MODELO 3. Variável dependente: conhecer o nome de um cientista 
brasileiro importante (conhece =1 não conhece =0)

Modelo Final Exp(b)
Homem 1,562***
Idade 1,017***
Ensino Médio 0,842
Ensino Superior 1,145
Renda Familiar 1,478***
Interesse em C&T 1,612***
ICIC 1,787***
Pib per capita 1,012***
Sem Religião / Ateu 1,419
Serviço do lar 1,043
Aposentado pensionista 0,662
Desempregado 1,116
Estudante 1,068
Constante 0,008
Nagelkerke 0,168
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MODELO 4. Variável dependente: visão otimista ou pessimista da 
C&T (otimista =1 pessimista =0)

Modelo Final Exp(b)
Homem 1,413***
Idade 0,999
Ensino Médio 0,785**
Ensino Superior 0,82
Renda Familiar 1,1
ICIC 1,214***
Interesse em C&T 1,71***
Pib per capita 0,995
Sem Religião / Ateu 0,689
Aborto 1,01
Abaixo assinado 1,04
Serviço do lar 1,109
Aposentado pensionista 0,981
Desempregado 1,084
Estudante 0,876
Constante 0,783
Nagelkerke 0,59
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Questionário da enquete

CARACTERIzAÇÃO DO ENTREVISTADO/DADOS DA AMOSTRA

A1. CIDADE - SETOR CENSITÁRIO:

E1. SEXO:

1. Masculino

2. Feminino

E2a. Quantos anos você tem?

E2b. QUOTAS DE IDADE (AMOSTRA)

1. 16 a 23 anos

2. 24 a 33 anos

3. 34 a 43 anos

4. 44 a 58 anos

5. 59 anos ou mais

E3a. Qual o último série/ano de estudo que você concluiu (ou você nunca 
estudou)?   

00. Nunca estudou (analfabeto)

01. 1ª série/2º ano 

02. 2ª série/3º ano 

03. 3ª série/4º ano 

04. 4ª série/5º ano 

05. 5ª série/6º ano 

06. 6ª série/7º ano 
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07. 7ª série/8º ano 

08. 8ª série/9º ano 

09. 1º ano do ensino médio 

10. 2º ano do ensino médio 

11. 3º ano do ensino médio 

12. Educação Profissional (Ensino Técnico de nível médio / Educa-
ção Tecnológica de nível superior)

13. Educação de Jovens e Adultos - EJA - Séries iniciais (ou supleti-
vo de 1ª a 4ª) 

14. Educação de Jovens e Adultos - EJA - Séries finais (ou supletivo 
de 5ª a 8ª) 

15. Educação de Jovens e Adultos - EJA - Ensino Médio (ou suple-
tivo) 

16. Alfabetização para adultos 

17. Graduação 

18. Especialização, mestrado, doutorado

E3b. QUOTAS DE ESCOLARIDADE (AMOSTRA)

1. Analfabeto até Fundamental Incompleto (4º ano/3ª série)

2. Fundamental Completo (9º ano/8ª série) até Médio incompleto (2º 
ano)

3. Médio completo (3º ano) até superior incompleto

4. Superior completo ou pós-graduação

Para iniciar gostaria de falar sobre algumas condições (do seu bair-
ro/da sua vila/comunidade).   

|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4        5               6              7        8        9        10 
Péssimo       ótimo

M1. (C. R. p.1) Como você avalia o escoamento da água utilizada, O ESGO-
TO (no seu bairro/na sua vila/comunidade), nesta escala onde 1 quer dizer 
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péssimo e 10 ótimo:

|____|____|____|____|_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4        5             6               7        8        9        10 
Péssimo       ótimo
88. NS

99. NR

M2. (C. R. p.1) Falando da POLUIÇÃO DO AR, em uma escala onde 1 quer 
dizer péssima qualidade do ar, e 10 ótima qualidade do  ar, como você avalia 
a qualidade do ar (do seu bairro/da sua vila/comunidade)?   

|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4         5             6               7        8        9        10 
Péssima      ótima
88. NS

99. NR   

M3. (C. R. p.1) E como você avalia o ACESSO À ESCOLA (no seu bairro/
na sua vila/comunidade), nesta escala onde 1 quer dizer “péssimo” e 10 quer 
dizer “ótimo”?        

|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4         5             6               7        8        9        10 
Péssima       ótima
88. NS

99. NR

F1a. (C. R. p.2) Em uma escala de 1 a 10, onde 1 significa nenhuma confian-
ça, e 10 significa total confiança, diga o quanto você confia como fonte de 
informação... Nos JORNALISTAS

|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4         5             6               7        8        9        10
Nenhuma Confiança     Total Confiança

88. NS

99. NR
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F1b. (C. R. p.2) (O quanto você confia como fonte de informação): E nos 
LÍDERES RELIGIOSOS

|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4         5             6               7        8        9        10 
Nenhuma Confiança     Total Confiança

88. NS

99. NR

F1c. (C. R. p.2) (O quanto você confia como fonte de informação): E nos 
POLÍTICOS 

|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4         5             6               7        8        9        10 
Nenhuma Confiança     Total Confiança

88. NS

99. NR

F1d. (C. R. p.2) (O quanto você confia como fonte de informação): E nos 
ARTISTAS (músicos, atores, dançarinos etc.)

|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4         5             6               7        8        9        10

Nenhuma Confiança     Total Confiança

88. NS

99. NR

F1e. (C. R. p.2) (O quanto você confia como fonte de informação): E nos 
CIENTISTAS QUE TRABALHAM EM UNIVERSIDADES OU INSTI-
TUTOS PÚBLICOS DE PESQUISA 

|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4         5             6               7        8        9        10

Nenhuma Confiança     Total Confiança

88. NS

99. NR
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F1f. (C. R. p.2) (O quanto você confia como fonte de informação): E nos 
CIENTISTAS QUE TRABALHAM PARA EMPRESAS 

|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4         5             6               7        8        9        10

Nenhuma Confiança     Total Confiança

88. NS

99. NR

F1g. (C. R. p.2) (O quanto você confia como fonte de informação): E nos 
MÉDICOS

|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4         5             6               7        8        9        10

Nenhuma Confiança     Total Confiança

88. NS

99. NR

F2a. (C. R. p.3) Vou citar alguns assuntos e gostaria que você me dissesse 
em que medida você TEM INTERESSE sobre cada um deles. O primeiro 
assunto é: Política, você é: (LER OPÇõES DE 1 A 4)

1. Muito interessado

2. Interessado

3. Pouco interessado

4. Nada interessado

9.   NR 

F2b. (C. R. p.3) Agora sobre MEDICINA E SAÚDE, você é: (LER OP-
ÇõES DE 1 A 4)

1. Muito interessado

2. Interessado

3. Pouco interessado

4. Nada interessado

9.   NR 
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F2c. (C. R. p.3) E sobre ARTE E CULTURA: (LER OPÇõES DE 1 A 4)

1. Muito interessado

2. Interessado

3. Pouco interessado

4. Nada interessado

5. NR

F2d. (C. R. p.3) E sobre MEIO AMBIENTE: (LER OPÇõES DE 1 A 4)

1. Muito interessado

2. Interessado

3. Pouco interessado

4. Nada interessado

9.   NR 

F2e. (C. R. p.3) E sobre ESPORTES: (LER OPÇõES DE 1 A 4) 

1. Muito interessado

2. Interessado

3. Pouco interessado

4. Nada interessado

9.   NR 

F2f. (C. R. p.3) E sobre CIÊNCIA E TECNOLOGIA: (LER OPÇõES 
DE 1 A 4)    

1. Muito interessado

2. Interessado

3. Pouco interessado

4. Nada interessado

9.   NR 
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F2g. (C. R. p.3) E sobre ECONOMIA: (LER OPÇõES DE 1 A 4)

1. Muito interessado

2. Interessado

3. Pouco interessado

4. Nada interessado

9.   NR 

F2h. (C. R. p.3) E sobre RELIGIÃO: (LER OPÇõES DE 1 A 4)

1. Muito interessado

2. Interessado

3. Pouco interessado

4. Nada interessado

9.   NR 

F3a. (C. R. p.4) Hoje em dia, é muito difícil estarmos bem informados sobre 
aqueles assuntos que nos interessam muito. Gostaria de saber o quanto você 
SE SENTE INFORMADO sobre... POLÍTICA: (LER OPÇõES DE 1 A 4)

1. Muito informado

2. Mais ou menos/razoável

3. Pouco 

4. Nada informado

8.   NS

9.   NR 

F3b. (C. R. p.4) Sobre MEDICINA E SAÚDE: (LER OPÇõES DE 1 A 4)

1. Muito informado

2. Mais ou menos/razoável

3. Pouco 

4. Nada informado

8.   NS

9.   NR
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F3c. (C. R. p.4) Sobre MEIO AMBIENTE: (LER OPÇõES DE 1 A 4)  
   

1. Muito informado

2. Mais ou menos/razoável

3. Pouco 

4. Nada informado

8.   NS

9.   NR

F3d. (C. R. p.4) Sobre RELIGIÃO: (LER OPÇõES DE 1 A 4)

1. Muito informado

2. Mais ou menos/razoável

3. Pouco 

4. Nada informado

8.   NS

9.   NR

F3e. (C. R. p.4) Sobre CIÊNCIA E TECNOLOGIA: (LER OPÇõES DE 
1 A 4)    

1. Muito informado

2. Mais ou menos/razoável

3. Pouco 

4. Nada informado

8.   NS

9.   NR

F4a. Nos últimos 12 meses, você visitou alguma BIBLIOTECA?

1. Sim

2. Não

9.   NR
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F4b. Você visitou algum JARDIM zOOLÓGICO nos últimos 12 meses?

1. Sim

2. Não

9.   NR

F4c. Você visitou algum JARDIM BOTÂNICO OU PARQUE AMBIEN-
TAL nos últimos 12 meses?

1. Sim

2. Não

9.   NR

F4d. Você visitou algum MUSEU DE ARTE nos últimos 12 meses?

1. Sim

2. Não

9.   NR

F4e. Você visitou algum MUSEU DE CIÊNCIA ou centro interativo de ciên-
cia e tecnologia nos últimos 12 meses?

1. Sim (VÁ PARA F6a)

2. Não

9.   NR

F5. (C.R. p.5) Qual foi o principal motivo pelo qual você NÃO VISITOU 
algum museu de ciência ou centro interativo de ciência e tecnologia nos últi-
mos 12 meses? (LER OPÇõES DE 1 A 7)

1. Não teve tempo 

2. Não existem na sua região 

3. Ficam muito longe 

4. Não tem dinheiro para ir 

5. Não sabe onde existem esses centros ou museus 
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6. Não está interessado, ou 

7. Outro motivo (ANOTAR)

9.   NR

F5b. OUTRO MOTIVO: Qual foi o motivo?

F6a. Nos últimos 12 meses, você participou de alguma FEIRA DE CIÊN-
CIAS/OLIMPÍADA de Ciências, de Matemática etc.?

1. Sim

2. Não

9.   NR

F6b. Você participou da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nos últi-
mos 12 meses?  

1. Sim

2. Não

9.   NR

F6c. Você foi a uma EXPOSIÇÃO OU PARTICIPOU DE ATIVIDADES 
sobre ciência, tecnologia, medicina, matemática etc., nos últimos 12 meses? 
(como exposições na rua ou no shopping, planetários infláveis, caminhões de 
ciência itinerantes, brincadeiras de ciência etc.)   

1. Sim

2. Não

3. Não sei/Nunca ouvi falar (ESPONTÂNEO)

9.   NR

F6d. E nos últimos 12 meses, você PARTICIPOU DE alguma PALESTRA 
OU DE DEBATES sobre ciência, medicina, tecnologias, meio ambiente? 
(aulas públicas, ou discussões em museus, com cientistas ou professores etc.)

1. Sim

2. Não

3. Não sei/Nunca ouvi falar (ESPONTÂNEO)

9.   NR
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F7a. (C. R. p.6) Gostaria de saber com que frequência você assiste PRO-
GRAMAS DE TV que tratam de ciência e tecnologia, com: (LER OP-
ÇõES DE 1 A 3) (TIPOS DE PROGRAMAS DE TV, SE SOLICITA-
DO: Globo Rural, Globo Ciência, Globo Ecologia, Almanaque Brasil, 
National Geografic, Discovery Channel, History Channel) 

1. Muita frequência

2. Pouca frequência

3. Nunca ou quase nunca

9.   NR

F7b. (C. R. p.6) Você lê sobre ciência e tecnologia EM JORNAIS IMPRES-
SOS, com: (LER OPÇõES DE 1 A 3)

1. Muita frequência

2. Pouca frequência

3. Nunca ou quase nunca

9.   NR

F7c. (C. R. p.6) Você lê sobre ciência e tecnologia EM REVISTAS, com: 
(LER OPÇõES DE 1 A 3)

1. Muita frequência

2. Pouca frequência

3. Nunca ou quase nunca 

9.   NR

F7d. (C. R. p.6) Você lê sobre ciência e tecnologia EM LIVROS, com: (LER 
OPÇõES DE 1 A 3)

1. Muita frequência

2. Pouca frequência

3. Nunca ou quase nunca

9.   NR
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F7e. (C. R. p.6) Você ouve PROGRAMAS DE RÁDIO que tratam de ciên-
cia e tecnologia, com: (LER OPÇõES DE 1 A 3)

1. Muita frequência

2. Pouca frequência

3. Nunca ou quase nunca

9.   NR

F7f. (C. R. p.6) Você CONVERSA COM AMIGOS/ FAMILIARES sobre 
ciência e tecnologia, com: (LER OPÇõES DE 1 A 3)

1. Muita frequência

2. Pouca frequência

3. Nunca ou quase nunca

9.   NR

F7g. (C. R. p.6) E com que frequência você se informa na INTERNET so-
bre ciência e tecnologia, com: (LER OPÇõES DE 1 A 3) 

1. Muita frequência

2. Pouca frequência

3. Nunca ou quase nunca, ou (VÁ PARA F9a)

4. Não tem acesso a internet (ESPONTÂNEO) (VÁ PARA F9b)

9.   NR

F8a. (C. R. p.7) Qual o PRINCIPAL meio, NA INTERNET, que você usa 
para obter informações sobre ciência e tecnologia? (LER OPÇõES DE 1 
A 6)

1. Wikipédia 

2. Blogs

3. Facebook

4. Twitter

5. Sites de jornais ou revistas 

6. Outro (ANOTAR):

9.   NR
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F8b. OUTRO: Qual meio na internet?

F9a. Você acha que a INTERNET, EM GERAL, noticia de maneira satisfa-
tória as descobertas científicas e tecnológicas? (LER OPÇõES DE 1 A 4)

1. Sim

2. Não 

3. Parcialmente, ou

4. Não saberia dizer?

5. Não tem acesso à internet

9.   NR

F9b. E você acha que os JORNAIS IMPRESSOS, EM GERAL, noticiam 
de maneira satisfatória as descobertas científicas e tecnológicas? (LER OP-
ÇõES DE 1 A 4)

1. Sim

2. Não 

3. Parcialmente, ou

4. Não saberia dizer?

9.   NR

F9b. E a TV, EM GERAL, noticia de maneira satisfatória as descobertas cien-
tíficas e tecnológicas? (LER OPÇõES DE 1 A 4)

1. Sim

2. Não 

3. Parcialmente, ou

4. Não saberia dizer?

9.   NR
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ATITUDES E VISõES SOBRE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

A1. (C. R. p.8) Agora gostaria de saber a sua opinião sobre se a ciência e 
tecnologia trazem para humanidade: (LER OPÇõES DE 1 A 5)

1. Só benefícios

2. Mais benefícios que malefícios

3. Tanto benefícios quanto malefícios

4. Mais malefícios do que benefícios

5. Só malefícios

8.   NS

9.   NR

A2. (C. R. p.9) Das seguintes afirmativas, qual se aproxima mais do que você 
pensa: (LER OPÇõES 1 E 2)

1. Nossa sociedade depende EM EXCESSO da CIÊNCIA, ou

2. Nossa sociedade depende EM EXCESSO da FÉ.

8.   NS

9.   NR

A3a. (C. R. p.10) Vou ler algumas afirmações relacionadas à ciência e tecno-
logia e gostaria que me dissesse em que medida você concorda ou discorda 
de cada uma delas. A ciência e a tecnologia vão ajudar a eliminar a pobreza e 
a fome do mundo. (LER OPÇõES DE 1 A 4)

1. Concorda totalmente

2. Concordo em parte

3. Discorda em parte

4. Discorda totalmente

8.   NS

9.   NR
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A3b. (C. R. p.10) Por causa do conhecimento, os cientistas têm poderes que 
os tornam perigosos. (LER OPÇõES DE 1 A 4)

1. Concorda totalmente

2. Concordo em parte

3. Discorda em parte

4. Discorda totalmente

8.   NS

9.   NR

A3c. (C. R. p.10) A população deve ser ouvida nas grandes decisões sobre os 
rumos da ciência e da tecnologia. (LER OPÇõES DE 1 A 4) 

1. Concorda totalmente

2. Concordo em parte

3. Discorda em parte

4. Discorda totalmente

8.   NS

9.   NR

A3d. (C. R. p.10) Em geral, homens são cientistas melhores do que as mu-
lheres. (LER OPÇõES DE 1 A 4)   

1. Concorda totalmente

2. Concorda em parte 

3. Discordo em parte 

4. Discorda totalmente

8.   NS

9.   NR

A4a. (C. R. p.11) Dessas seguintes descrições, qual seria a principal ideia que 
você faz dos cientistas? Você diria que são pessoas: (LER OPÇõES DE 1 A 
7 CONFORME RODÍzIO)

1. Comuns com treinamento especial. 
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2. Que servem a interesses econômicos e produzem conhecimento 
em áreas nem sempre desejáveis.

3. Excêntricas que falam coisas que ninguém entende.  

4. Inteligentes que fazem coisas úteis à humanidade. 

5. Que trabalham muito sem querer ficar ricas. 

6. Que formam alunos na sua atividade de pesquisa.  

7. Que se interessam por temas distantes das realidades das pessoas. 

8.   NS

9.   NR 

A4b. (C. R. p.11) E, em segundo lugar, qual seria a segunda ideia que você 
faz dos cientistas? Você diria que são pessoas: (LER OPÇõES DE 1 A 7 
CONFORME RODÍzIO)

1. Comuns com treinamento especial. 

2. Que servem a interesses econômicos e produzem conhecimento 
em áreas nem sempre desejáveis.

3. Excêntricas que falam coisas que ninguém entende.  

4. Inteligentes que fazem coisas úteis à humanidade. 

5. Que trabalham muito sem querer ficar ricas. 

6. Que formam alunos na sua atividade de pesquisa.  

7. Que se interessam por temas distantes das realidades das pessoas. 

8. NS

9. NR 

A5a. (C. R. p.12) Na sua opinião, da seguinte lista, qual o principal motivo 
que leva os cientistas a realizarem suas pesquisas? (LER OPÇõES DE 1 A 
10 CONFORME RODÍzIO)

1. Adquirir poder.

2. Ajudar a humanidade.

3. Atender os próprios interesses profissionais. 

4. Contribuir para o avanço do conhecimento. 
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5. Conquistar prêmios importantes. 

6. Ganhar dinheiro. 

7. Solucionar os problemas das pessoas. 

8. Satisfazer sua curiosidade. 

9. Ter uma posição de prestígio. 

10. Contribuir para o desenvolvimento científico-tecnológico do país.

88.   NS

99.   NR

A5b. (C. R. p.12) E qual seria o segundo principal motivo que leva os cientis-
tas a realizarem suas pesquisas? (LER OPÇõES DE 1 A 10 CONFORME 
RODÍzIO)

1. Adquirir poder.

2. Ajudar a humanidade.

3. Atender os próprios interesses profissionais. 

4. Contribuir para o avanço do conhecimento. 

5. Conquistar prêmios importantes. 

6. Ganhar dinheiro. 

7. Solucionar os problemas das pessoas. 

8. Satisfazer sua curiosidade. 

9. Ter uma posição de prestígio. 

10. Contribuir para o desenvolvimento científico-tecnológico do país.

88.   NS

99.   NR

A6. (C. R. p.13) Na sua opinião, o Brasil é um país que está em uma situação 
avançada, intermediária ou atrasada no campo das pesquisas científicas e tec-
nológicas? O que você acha? (NÃO ESTIMULAR)

1. Avançada

2. Intermediária
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3. Atrasada

8.   NS (ESPONTÂNEO) 

9.   NR

A7. (C. R. p.13) E como está Minas Gerais em relação a outros estados do 
Brasil? Na sua opinião, Minas Gerais está em uma situação avançada, inter-
mediária ou atrasada no campo das pesquisas científicas e tecnológicas? O 
que você acha? 

(NÃO ESTIMULAR)

1. Avançada

2. Intermediária

3. Atrasada

8.   NS (ESPONTÂNEO) 

9.   NR

A8. (C. R. p.14) Quem você acha que investe mais dinheiro para a pesquisa 
científica e tecnológica no Brasil, você diria que é: 

(LER OPÇõES DE 1 A 3) (NÃO ESTIMULAR)

1. O governo.

2. As empresas privadas. 

3. Os investimentos estrangeiros.

8.   NS (ESPONTÂNEO) 

9.   NR

A9. (C. R. p.15) Sabendo que os recursos de qualquer governo são limitados, 
você acha que o Governo (do BRASIL) deveria aumentar, manter ou diminuir 
os investimentos em investigação científica e tecnológica nos próximos anos? 
(LER OPÇõES DE 1 A 3)

1. Aumentar

2. Manter 

3. Diminuir
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8.   NS (ESPONTÂNEO) 

9.   NR

A10a. (C. R. p.16) Qual área de pesquisa você acha mais importante para o 
BRASIL desenvolver nos próximos anos? 

(LER OPÇõES DE 1 A 12 CONFORME RODÍzIO)

1. Energias alternativas (ex.: energia solar, do vento/energia eólica, 
hidroelétrica etc.)

2. Nanotecnologia

3. Mudanças climáticas e aquecimento global

4. Agricultura 

5. Computadores e tecnologia da informação 

6. Biotecnologia 

7. Energia Nuclear 

8. Medicamentos e tecnologias médicas

9. Exploração dos recursos do mar 

10. Exploração de recursos da Amazônia

11. Outro (ANOTAR):

88.   NS

99.   NR

A10b. OUTRA ÁREA DE PESQUISA: Qual?

1. Você poderia me falar um pouco mais sobre isto...

2. O que você quer dizer com isso?

3. Você poderia dar um exemplo?
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A11a. (C. R. p.16) E qual seria a segunda área de pesquisa mais importante 
para o BRASIL desenvolver nos próximos anos? (LER OPÇõES DE 1 A 
12 CONFORME RODÍzIO)

1. Energias alternativas 

2. Nanotecnologia

3. Mudanças climáticas 

4. Agricultura 

5. Computadores e tecnologia da informação 

6. Biotecnologia 

7. Energia Nuclear 

8. Medicamentos e tecnologias médicas

9. Exploração dos recursos do mar 

10. Exploração de recursos da Amazônia

11. Outro (ANOTAR):

88.   NS

99.   NR

A11b. OUTRA ÁREA DE PESQUISA: Qual?

1. Você poderia me falar um pouco mais sobre isto...

2. O que você quer dizer com isso?

3. Você poderia dar um exemplo?

A12a. (C. R. p.17) Em uma escala de 1 a 10, onde 1 significa “nada preocu-
pado”, e 10 significa “extremamente preocupado”, o quanto você diria que 
está preocupado ou se não saberia dizer, sobre os seguintes temas: Uso de 
pesticidas, herbicidas ou agrotóxicos na agricultura .

|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4         5             6               7        8        9        10

Nada Preocupado                      Extremamente Preocupado

88. Não saberia dizer

99. NR
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A12b. (C. R. p.17) Plantas transgênicas ou comida com ingredientes transgê-
nicos como possíveis causadoras de doenças.

|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4         5             6               7        8        9        10

Nada Preocupado                      Extremamente Preocupado

88. Não saberia dizer

99. NR

A12c. (C. R. p.17) Uso da energia nuclear .     
|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 

1        2        3        4         5             6               7        8        9        10

Nada Preocupado                      Extremamente Preocupado

88. Não saberia dizer

99. NR

A12d. (C. R. p.17) Efeitos das mudanças climáticas e do aquecimento glo-
bal.   

|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4         5             6               7        8        9        10

Nada Preocupado                      Extremamente Preocupado

88. Não saberia dizer

99. NR

A12e. (C. R. p.17) Desmatamento da Amazônia.    
|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 

1        2        3        4         5             6               7        8        9        10

Nada Preocupado                      Extremamente Preocupado

88. Não saberia dizer

99. NR
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A13a. (C. R. p.18) Sobre as seguintes afirmações, gostaria de saber se você 
concorda ou discorda. Cientistas são responsáveis pelo mau uso que outras 
pessoas fazem de suas descobertas. (LER OPÇõES DE 1 A 4)

1. Concorda totalmente

2. Concorda em parte

3. Discorda em parte

4. Discorda totalmente

8. NS

9. NR

A13b. (C. R. p.18)Os testes e experimentos científicos em animais devem 
ser permitidos. (LER OPÇõES DE 1 A 4)  

1. Concorda totalmente

2. Concorda em parte

3. Discorda em parte

4. Discorda totalmente

8. NS

9. NR

A13c. (C. R. p.18) A ciência e tecnologia são responsáveis pela maior parte 
dos problemas ambientais atuais. (LER OPÇõES DE 1 A 4)   
   

1. Concorda totalmente

2. Concorda em parte

3. Discorda em parte

4. Discorda totalmente

8. NS

9. NR
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A13d. (C. R. p.18) O desenvolvimento científico e tecnológico levará a uma 
diminuição das desigualdades sociais do país. (LER OPÇõES DE 1 A 4) 

1. Concorda totalmente

2. Concorda em parte

3. Discorda em parte

4. Discorda totalmente

8. NS

9. NR

A13e. (C. R. p.18) Em geral, homens são líderes políticos melhores do que as 
mulheres. (LER OPÇõES DE 1 A 4)  

1. Concorda totalmente

2. Concorda em parte 

3. Discordo em parte 

4. Discorda totalmente

8. NS

9. NR

A14. (C. R. p.19) E com qual destas duas afirmações você concorda mais: 
(LER OPÇõES DE 1 E 2)

1. Os cientistas devem ter liberdade para fazer as pesquisas 

OU

2. O governo deve obrigar os cientistas a seguir regras de ética? 

8.   NS

9.   NR

A15. Você se lembra de alguma instituição que se dedique a fazer pesquisa 
científica EM MINAS GERAIS? 

1. Sim

2. Não (VÁ PARA A16)

9.    NR
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A15a. Qual você se lembra - 1ª?

A15b. (Alguma outra?) Qual a 2ª? 

A15c. (Alguma outra?) Qual a 3ª? 

A16. (C. R. p.20) Na sua opinião, as universidades e as outras instituições 
que trabalham com ciência e tecnologia são: (LER OPÇõES DE 1 A 6 
CONFORME RODÍzIO)

1. De confiança

2. Não confiáveis 

3. Eficientes 

4. Ineficientes

5. Inovadoras

6. Atrasadas

8. NS

9. NR 

A17. Você conhece ou já ouviu falar da FAPEMIG (FUNDAÇÃO DE AM-
PARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS)?

1. Sim

2. Não

9.    NR

A18. Você se lembra do nome de algum cientista brasileiro importante? 

1. Sim

2. Não (VÁ PARA A19a)

8.    NS

9.    NR
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A18a. Qual o nome - 1º? (REGISTRAR qUALqUER COISA ASSOCIA-
DA MESMO SEM LEMBRAR O NOME DO CIENTISTA)

A18b. (Algum outro?) Qual o 2º? 

A18c. (Algum outro?) Qual o 3º?  

A19a. (C. R. p.21) Vou ler algumas afirmações e gostaria que você me dis-
sesse se concorda ou discorda. Nesta escala de 1 a 10, 1 quer dizer que você 
“discorda totalmente” e 10 que você “concorda totalmente”. 

A ciência e a tecnologia estão tornando nossas vidas mais confortáveis. 

|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4         5             6               7        8        9        10

Discorda Totalmente    Concorda Totalmente

88. NS

99. NR

A19b. (C. R. p.21) Graças à ciência e à tecnologia vamos ter mais oportuni-
dades para nossos filhos.

|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4         5             6               7        8        9        10

Discorda Totalmente    Concorda Totalmente

88. NS

99. NR

A19c. (C. R. p.21) No meu dia a dia, não é tão importante para eu conhecer 
a ciência e a tecnologia.

|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4         5             6               7        8        9        10

Discorda Totalmente    Concorda Totalmente

88. NS

99. NR
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A19d. (C. R. p.21) Um dos efeitos ruins da ciência é que ela confunde nossas 
ideias sobre o que é certo e o que é errado.

|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4         5             6               7        8        9        10

Discorda Totalmente    Concorda Totalmente

88. NS

99. NR

Para nosso estudo, também é importante falar um pouco de seus sentimentos 
em relação à vida e algumas questões muito debatidas hoje em dia.

V1. (C.R. p.22) De maneira geral, você diria que é: (LER OPÇõES 1 A 4)

1. Muito feliz

2. Feliz

3. Não muito feliz

4. Nada feliz

8. NS

9. NR

V2. (C. R. p.23) De maneira geral, você diria que podemos confiar na maio-
ria das pessoas ou você acha que cuidado nunca é demais? 

1. Podemos confiar na maioria das pessoas

2. Cuidado nunca é demais

7. NS

8. NR

V3a. (C.R. p.24) Vou ler uma lista de coisas que podem ser importantes para 
ensinarmos às crianças em casa. Dentre essas coisas, quais são as duas que 
você considera mais importantes? (LER OPÇõES DE 1 A 4) (MARqUE 
A PRIMEIRA:)

1. Ser independente  

2. Ser obediente  
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3. Ter determinação, força de vontade  

4. Ter religião

8.    NS

9.    NR

  

V3b. (C.R. p.24)(MARqUE A SEGUNDA MAIS IMPORTANTE:)

1. Ser independente  

2. Ser obediente  

3. Ter determinação, força de vontade  

4. Ter religião  

8.    NS

9.    NR

V4a. (C.R. p. 25) Se você tivesse que escolher, qual dessas coisas você diria 
que é a mais importante? (LER OPÇõES DE 1 A 4)

1. Manter a ordem no país

2. Aumentar a participação das pessoas em decisões importantes do 
governo

3. Combater a inflação (alta de preços)

4. Proteger a liberdade de expressão (o direito das pessoas de dize-
rem o que pensam sem censura do governo)

8.    NS

9.    NR

V4b. (C.R. p. 25) E qual seria a segunda mais importante? (LER OPÇõES 
DE 1 A 4)

1. Manter a ordem no país

2. Aumentar a participação das pessoas em decisões importantes do 
governo

3. Combater a inflação (alta de preços)
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4. Proteger a liberdade de expressão (o direito das pessoas de dize-
rem o que pensam sem censura do governo)

8.   NS

9.   NR

V5a. (C.R. p.26) Agora eu vou ler uma lista de várias mudanças que podem 
acontecer em nosso modo de vida em um futuro próximo. Você acha que  ... 
Se as pessoas vierem a dar menos importância ao dinheiro e às posses mate-
riais, seria uma coisa: (LER OPÇõES DE 1 A 3)

1. Boa

2. Ruim

3. Não faria diferença para você

8. NS

9. NR

 

V5b. (C.R. p.26) Se o trabalho deixar de ser a coisa mais importante na vida 
das pessoas. (LER OPÇõES DE 1 A 3)  

1. Boa

2. Ruim

3. Não faria diferença para você

8. NS

9. NR

V5c. (C.R. p.26) Se as pessoas vierem a ter mais respeito pela autoridade. 
(LER OPÇõES DE 1 A 3)

1. Boa

2. Ruim

3. Não faria diferença para você

8. NS

9. NR
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V6. (C.R. p.27) E em relação a ser brasileiro(a), como você se sente? Como 
você se considera: (LER OPÇõES 1 A 4)

1. Muito orgulhoso

2. Orgulhoso

3. Não muito orgulhoso

4. Nada orgulhoso (a) de ser brasileiro

7. NÃO É BRASILEIRO(A)

8. NS

9. NR

V7a. (C.R. p.28) Você concorda ou discorda das seguintes afirmativas:

Quando as vagas de trabalho são escassas, homens deveriam ter prioridade 
para o preenchimento das vagas do que as mulheres.  

|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4         5             6               7        8        9        10

Discorda Totalmente    Concorda Totalmente

88. NS

99. NR

V7b. (C.R. p.28) Quando as vagas de trabalho são escassas, os empregadores 
deveriam dar prioridade para pessoas do nosso país do que para imigrantes 
estrangeiros.    

|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4         5             6               7        8        9        10

Discorda Totalmente    Concorda Totalmente

88. NS

99. NR
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V8a. (C.R. p.29) Ser dona de casa é tão gratificante quanto trabalhar fora por 
remuneração. (LER OPÇõES DE 1 A 4)  

1. Concorda totalmente

2. Concorda em parte 

3. Discordo em parte 

4. Discorda totalmente

8. NS

9. NR

 

V8b. (C.R. p.29) Quando ciência e religião discordam, quem está certa é a 
religião. (LER OPÇõES DE 1 A 4)   

1. Concorda totalmente

2. Concorda em parte 

3. Discordo em parte 

4. Discorda totalmente

8. NS

9. NR

V8c. (C.R. p.29) Devemos dar prioridade à proteção do meio ambiente, mes-
mo se isso for causar a perda de alguns empregos ou um crescimento econô-
mico mais fraco. (LER OPÇõES DE 1 A 4)   

1. Concorda totalmente

2. Concorda em parte 

3. Discordo em parte 

4. Discorda totalmente

8. NS

9. NR
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V8d. (C.R. p.29) Estudar ciência, matemática ou informática é mais impor-
tante para um homem do que para uma mulher.(LER OPÇõES DE 1 A 4)

1. Concorda totalmente

2. Concorda em parte 

3. Discordo em parte 

4. Discorda totalmente

8. NS

9. NR

V9. (C.R. p.30) Agora gostaria de falar sobre a importância de Deus na sua 
vida. Use esta escala, sendo que 1 significa nada importante e 10 significa 
muito importante.

|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4         5             6               7        8        9        10

Nada Importante    Muito Importante

88. NS

99. NR

V10. (C.R., p.31) Em relação à homossexualidade, PARA VOCÊ ela é nunca 
aceitável, sempre aceitável, ou você tem alguma opinião intermediária? Nesta 
escala de resposta, 1 significa nunca aceitável e 10 sempre aceitável.

|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4         5             6               7        8        9        10

Nunca Aceitável    Sempre Aceitável

88. NS

99. NR

V11. (C.R. p.31) E em relação ao aborto? O aborto PARA VOCÊ, nesta 
escala, é nunca aceitável, sempre aceitável, ou você tem alguma opinião in-
termediária? 

|____|____|____|____|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |____|____|____|____| 
1        2        3        4         5             6               7        8        9        10

Nunca Aceitável    Sempre Aceitável

88. NS

99. NR
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PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

Vou ler uma lista de organizações e gostaria de saber de qual você faz parte, 
participa ou não?

P1a. (C.R. p.32) Grupo/Organização esportiva ou de lazer e cultura: Você 
faz parte ou não? 

(SE FAz PARTE): E com que frequência você participa: (LER OPÇõES 
DE 1 A 4)   

1. Faz parte/participa com muita frequência

2. Faz parte/participa com alguma frequência

3. Faz parte/participa com pouca frequência, ou 

4. Faz parte/mas nunca frequenta

5. Não faz parte 

9. NR

P1b. (C.R. p.32) Sindicato e/ou Associação Profissional: Você faz parte ou 
não? (SE FAz PARTE): E com que frequência você participa: (LER OP-
ÇõES DE 1 A 4)     

1. Faz parte/participa com muita frequência

2. Faz parte/participa com alguma frequência

3. Faz parte/participa com pouca frequência, ou 

4. Faz parte/mas nunca frequenta

5. Não faz parte 

9. NR

P1c. (C.R. p.32) Igreja ou organização religiosa: Você faz parte ou não? 

(SE FAz PARTE): E com que frequência você participa: (LER OPÇõES 
DE 1 A 4)

1. Faz parte/participa com muita frequência

2. Faz parte/participa com alguma frequência
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3. Faz parte/participa com pouca frequência, ou 

4. Faz parte/mas nunca frequenta

5. Não faz parte

9. NR

P1d. (C.R. p.32) Partido político e/ou Movimento Político: Você faz parte 
ou não? 

(SE FAz PARTE): E com que frequência você participa: (LER OPÇõES 
DE 1 A 4)     

1. Faz parte/participa com muita frequência

2. Faz parte/participa com alguma frequência

3. Faz parte/participa com pouca frequência, ou 

4. Faz parte/mas nunca frequenta

5. Não faz parte 

9. NR 

P1e. (C.R. p.32) Associação comunitária (para melhorias de moradia, do 
bairro, da cidade etc) ou Associação ligada à defesa dos direitos humanos 
(como mulheres, crianças, idosos, negros, portadores de deficiência): Você 
faz parte ou não? (SE FAz PARTE): E com que frequência você participa: 
(LER OPÇõES DE 1 A 4)  

1. Faz parte/participa com muita frequência

2. Faz parte/participa com alguma frequência

3. Faz parte/participa com pouca frequência, ou 

4. Faz parte/mas nunca frequenta

5. Não faz parte

9. NR
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P1f. (C.R. p.32) Organização de defesa do meio ambiente: Você faz parte 
ou não? (SE FAz PARTE): E com que frequência você participa: (LER 
OPÇõES DE 1 A 4)     

1. Faz parte/participa com muita frequência

2. Faz parte/participa com alguma frequência

3. Faz parte/participa com pouca frequência, ou 

4. Faz parte/mas nunca frequenta

5. Não faz parte 

9. NR

P2a. (C.R. p.33) Vou ler algumas diferentes formas de ação política que as 
pessoas podem adotar. Assinar um manifesto (abaixo-assinado), você: (LER 
OPÇõES DE 1 A 3)

1. Já fez 

2. Poderia fazer

3. Nunca faria

8. NS

9. NR

P2b. (C.R. p.33) Participar de boicote (por ex., deixar de comprar produto 
de determinada marca como forma de protesto), você: (LER OPÇõES DE 
1 A 3)

1. Já fez

2. Poderia fazer

3. Nunca faria

8. NS

9. NR
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P2c. (C.R. p.33) Participar de manifestações ou passeatas, você: (LER OP-
ÇõES DE 1 A 3)

1. Já fez 

2. Poderia fazer

3. Nunca faria

8. NS

9. NR

P2d. (C.R. p.33) Participar de greves, você: (LER OPÇõES DE 1 A 3)

1. Já fez 

2. Poderia fazer

3. Nunca faria

8. NS

9. NR

P2e. (C.R. p.33) Ocupar prédios, fábricas, lotes, escolas, você: (LER OP-
ÇõES DE 1 A 3)

1. Já fez 

2. Poderia fazer

3. Nunca faria

8. NS

9. NR
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PERFIL DO ENTREVISTADO: TRABALHO E OUTROS

E4. (C.R. p.34) Para finalizar, você poderia me dizer em qual faixa de renda, 
aproximadamente, encontra-se a renda total de sua família por mês, soman-
do-se todas as fontes (como salários, hora extras, renda de aluguéis, de todos 
que moram na casa etc.)? (LER OPÇõES DE 1 A 6)

1. Até 1 SM - até R$ 724,00

2. Acima de 1 a 2 SM - Mais de R$ 724,00 a R$ 1.448,00 

3. Acima de 2 a 5 SM - Mais de R$ 1.448,00 a R$ 3.620,00 

4. Acima de 5 a 10 SM - Mais de R$ 3.620,00 a R$ 7.240,00 

5. Acima de 10 a 20 SM - Mais de R$ 7.240,00 a R$ 14.480,00 

6. Acima de 20 SM - Acima de R$ 14.480,00 

9. NR

E5a. Atualmente você: (LER OPÇõES DE 1 A 6)

1. Tem algum trabalho REMUNERADO/PAGO em dinheiro, 
produtos, mercadorias ou benefícios, ou você é

2. Dona de casa (VÁ PARA E7),

3. Aposentado(a)/Pensionista, (VÁ PARA E7)

4. Desempregado (VÁ PARA E7)

5. Estudante (VÁ PARA E7)

6. Estagiário (VA PARA E7).

E5b. Qual é o seu trabalho/a sua ocupação principal? (SE MAIS DE UM 
TRABALHO): Por (ocupação/trabalho) principal queremos dizer aquela em que você 
TEM MAIOR RENDIMENTO/GANHA MAIS. 

Por favor, descreva as atividades que você normalmente faz neste trabalho? 
(ANOTAR A DESCRIÇÃO COMPLETA):

(VER MANUAL)

(PROBES CONFORME NECESSÁRIO):

1. Você poderia me falar um pouco mais sobre isto...

2. O que você quer dizer com isso?

3. Você poderia dar um exemplo?
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E6.Onde você trabalha? (ANOTAR) (SE NÃO é AUTÔNOMO E TRA-
BALHA PARA EMPRESAS OU INSTITUIÇõES, PERGUNTAR): 

O que o / a (NOME DO LUGAR) faz? 

Por favor, descreva as atividades do lugar / local onde você trabalha.  

(ANOTAR A DESCRIÇÃO COMPLETA):

(PROBES CONFORME NECESSÁRIO):

1. Você poderia me falar um pouco mais sobre isto...

2. O que você quer dizer com isso?

3. Você poderia dar um exemplo?

E7. (C.R. p.35) Qual a sua religião? (LER OPÇõES 1 A 7)

1. Católica

2. Protestante/Evangélico

3. Espírita

4. Afro-brasileira

5. Outra (ESPONTÂNEO)

6. Não tem religião

7. É ateu (Não acredita em Deus)

9.    NR

E8. (C.R. p.36) Você se considera de qual cor ou raça? (LER OPÇõES 1 
A 5)

1. Branca

2. Parda

3. Preta

4. Amarela

5. Indígena

6. Outra (ESPONTÂNEO)

8. NS

9. NR
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OBSERVAÇÃO DO ENTREVISTADOR:

AGRADEÇA A ENTREVISTA!

E9. NÃO PERGUNTAR - FAÇA A CLASSIFICAÇÃO DO ENTREVIS-
TADO: Cor/Raça:

1. Branca

2. Parda

3. Preta

4. Amarela

5. Indígena

DADOS DO ENTREVISTADO

A2. NOME DO ENTREVISTADO:

A3. ENDEREÇO/BAIRRO:

A4. DDD:

A5. TELEFONES:
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DADOS DO ENTREVISTADOR

E10. ENTREVISTADOR: 

E11. Sexo do entrevistador:

1. Masculino

2. Feminino

E12. Cor/raça do entrevistador:

1. Branca

2. Parda

3. Preta

4. Amarela

5. Indígena
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