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Três questões de uma versão adaptada do questionário VNOS-C (Views of Nature of Science - Modelo C)
foram  aplicadas  a  estudantes  de  ensino  médio  e  de  graduação  em  Engenharia  para  o  estudo  das
concepções prévias desses estudantes sobre o conceito de Ciência. A análise dos dados foi executada por
meio de uma análise qualitativa, denominada análise de conteúdo. A primeira questão perguntava se era
possível definir Ciência. Os estudantes, cujas respostas foram negativas, a maior parte das justificativas
foram em função de que a ciência está em constante evolução e possui  um sentido muito amplo.  Para
aqueles que apresentaram respostas afirmativas, suas definições foram divididas em três subcategorias
de acordo com os seguintes assuntos discutidos: descobertas, teorias e curiosidade; método científico e
estudo de algo; conhecimento abrangente sobre diferentes áreas. Entre os estudantes do ensino médio,
48%  abordaram  a  primeira  subcategoria,  46%  a  segunda  e  43%  a  terceira.  Entre  os  estudantes  de
graduação, 32% abordaram a primeira, 82% a segunda e 32% a terceira. A segunda questão perguntava
se os estudantes acreditavam que as teorias científicas permanecem inalteradas ao longo dos anos. Os
estudantes,  que responderam negativamente,  declararam que as teorias  são verdades absolutas e não
podem ser modificadas.  As considerações feitas nas respostas afirmativas foram subdivididas conforme
os  argumentos:  avanço  tecnológico  e  descobertas;  transformações  sociais  e  políticas;  comprovação
científica.  Entre  esses  estudantes  do  ensino  médio,  68%  discorreram  sobre  o  primeiro  tópico,  5%  o
segundo e  19% o terceiro.  Entre  os  alunos da graduação,  86% abordaram o primeiro,  4% o segundo e
18%  o  terceiro.  A  terceira  questão  abordava  se  cientistas  conseguem  ou  não  chegar  a  resultados
diferentes  a  partir  de  um  mesmo  conjunto  de  dados.  Entre  os  estudantes  de  ensino  médio,  79%
afirmaram que sim e 15% que não.  Já  entre os alunos da graduação,  81% disseram que sim e 9% que
não,  os  demais  estudantes  apresentaram  falta  de  clareza  em  sua  resposta.  Para  que  os  alunos  se
interessem por qualquer ramo da ciência torna-se necessário que adquiram conhecimentos de conceitos
básicos,  os  quais  devem  ser  discutidos  antes  mesmo  de  ingressarem  em  um  curso  de  graduação.
Segundo Kuhn, o homem pode se sentir atraído pela ciência pelo "desejo de ser útil, a excitação advinda
da  exploração  de  um  novo  território,  a  esperança  de  encontrar  ordem  e  o  impulso  para  testar  o
conhecimento estabelecido".
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