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RESUMO 

 

A Biotecnologia pode ser entendida como qualquer técnica que utilize organismos vivos (ou 

partes deles) para produzir ou modificar produtos, melhorar plantas e animais ou desenvolver 

microrganismos para fins específicos. Com o desenvolvimento dos Organismos Geneticamente 

Modificados (OGMs), fazendo-se uso da tecnologia do DNA recombinante, surgem os 

transgênicos, e a utilização dessa Biotecnologia tem gerado muita discussão. A difusão dos 

OGMs tem sido bastante acelerada, porém as pesquisas de percepção pública sobre 

Biotecnologia e transgênicos são altamente limitadas e há pouca discussão sobre os temas. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar o conhecimento e a percepção de alunos do 3º ano do Ensino 

Médio (EM) de duas escolas públicas estaduais e de acadêmicos da 9ª fase do curso Superior 

em Agronomia em relação a biotecnologia e a transgenia. Foi realizado uma pesquisa 

exploratória em método Survey, aplicando-se um questionário composto por 25 questões sobre 

os temas transgênicos e Biotecnologia. Todos os participantes preencheram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Obteve-se que os alunos do EM já tinham ouvido falar 

sobre Biotecnologia e transgênicos. Mostraram interesse em relação aos temas. A principal 

fonte de informação dos alunos do EM sobre os temas era a Internet seguido dos livros 

didáticos, porém muitos não souberam definir corretamente transgênicos e também não 

conheciam o símbolo dos transgênicos. Uma parcela maior do grupo do EM não soube informar 

se haviam produtos sendo vendidos nos mercados com símbolo de transgênico no rótulo. Os 

alunos da nona fase do curso Superior de Agronomia declararam já ter ouvido falar sobre 

transgênicos e Biotecnologia. A maioria mostrou ter muito interesse quanto aos temas. Assim 

como os alunos do EM os alunos da 9ª fase de Agronomia tinham a Internet como principal 

fonte de informação, seguido de revistas e televisão.  A maioria definiu corretamente um 

Transgênico e soube diferenciar OGM de Transgênico. No entanto, embora conhecessem o 

símbolo do Transgênico e serem a favor da rotulação dos produtos que contivessem 

transgênicos em sua composição, não sabiam dizer se havia algum produto sendo vendido no 

mercado que continha em seu rótulo o símbolo. Há diferença entre os alunos do EM e da nona 

fase do curso Superior de Agronomia quanto ao conhecimento e as percepções em relação aos 

temas.  

 

 

Palavras chave adicionais: OGM, concepções, Biotecnologia. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Biotechnology can be understood as any technique that uses living organisms (or parts thereof) 

to produce or modify products, to improve plants and animals or to develop microorganisms 

for specific purposes. With the development of Genetically Modified Organisms (GMOs), 

using recombinant DNA technology, transgenics arise, and the use of this biotechnology has 

generated much discussion. The diffusion of GMOs has been quite rapid, but public perception 

research on biotechnology and transgenics is highly limited and there is little discussion on the 

topics. The objective of this study was to evaluate the knowledge and perception of the final 

year  of High School (HS) students from two state public schools and from the 9th stage of 

Agronomy undergraduate students in relation to biotechnology and transgenics. An exploratory 

research was done in the Survey method, applying a questionnaire composed of 25 questions 

on transgenic topics and Biotechnology. All participants completed a Free and Informed 

Consent Form. It was found that HS students had already heard about biotechnology and 

transgenics. They showed interest in the themes. The main source of information for the HS 

students on the subjects was the Internet followed by the textbooks, but many did not know 

how to properly define transgenics and also did not know the symbol of transgenics. A larger 

share of the HS group was not able to tell if there were products being sold in the markets with 

a transgenic symbol on the label. The students of the ninth phase of the Higher Agronomy 

course have already said they have heard about transgenics and biotechnology. Most have 

shown much interest in the subject matter. Like the MS students, the 9th stage of Agronomy 

students had the Internet as their main source of information, followed by magazines and 

television. Most correctly defined a GMO and knew how to differentiate GMOs from GMOs. 

However, while they knew the GM symbol and favored the labeling of products that contained 

GMOs in their composition, they could not tell if there was any product being sold on the market 

that contained the symbol on their label. There is a difference between the HS students and the 

ninth phase of the Higher Course of Agronomy regarding knowledge and perceptions regarding 

the themes. 

 

 

Additional keywords: GMOs, conceptions, Biotechnology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Biologia é o estudo das coisas vivas (MOON, 1924); “ciência que estuda a vida e os 

organismos vivos, sua estrutura, crescimento, funcionamento, reprodução, origem, evolução, 

distribuição, bem como suas relações com o ambiente e entre si” (HOUAISS, 2009, p. 292). 

Possui várias vertentes, entre elas, a Biotecnologia, que conceitualmente, é a união da biologia 

com a tecnologia (FALEIRO & ANDRADE, 2009, p.17).  

Para Quesada & Iembo (2014) “A biotecnologia pode ser entendida como qualquer 

técnica que utilize organismos vivos (ou partes deles) para produzir ou modificar produtos, 

melhorar plantas e animais ou desenvolver microrganismos para fins específicos. É a aplicação 

de organismos biológicos em processos tecnológicos e industriais”. Pode-se dizer, portanto, 

que, nesta definição, enquadram-se a biotecnologia clássica e a moderna. A biotecnologia 

clássica envolve um conjunto de atividades que o homem vem desenvolvendo há milhares de 

anos, com a produção de alimentos fermentados, como o pão e o vinho. A chamada 

biotecnologia moderna envolve tecnologias de engenharia genética, DNA recombinante, 

cultura de células e embriões para o desenvolvimento de produtos e processos (FALEIRO et 

al., 2011). 

Silveira et al. (2005, p.2) afirma que a técnica de transferência e modificação genética 

direta, conhecida como engenharia genética ou tecnologia do DNA recombinante, mais a 

genômica, ficaram conhecidas como “biotecnologia moderna”, em contraposição à 

“biotecnologia tradicional ou clássica”, que inclui as técnicas tradicionais, que manipulam seres 

vivos sem manipulação genética direta. O crescimento acelerado do campo da biotecnologia 

ocorreu a partir da década de 1970, mais precisamente a partir de 1973, com o desenvolvimento 

da engenharia genética, conhecimento que permite a alteração direta do material genético do 

DNA/RNA. Tal descoberta foi feita pelos pesquisadores americanos Stanley Cohen e Herbert 

Boye (MATHIAS, 1999), ao inserir moléculas de DNA no genoma de bactérias Escherichia 

coli. Quando o organismo tem seu genoma modificado objetivando alterar alguma característica 

já existente com eliminação ou a inserção de um ou mais genes, está se usando as técnicas de 

biotecnologia (MARINHO, 2003). 

Os organismos transgênicos são frutos da tecnologia do DNA recombinante, criada em 

1973, que permite a transferência de material genético intra e interespécies, ou seja, são 

Organismos Geneticamente Modificados (OGM) (CAMARA, 2012). Os transgênicos são 
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organismos ou culturas geneticamente modificadas (OGMs) que contêm um gene que foi 

artificialmente inserido, em vez de adquirido naturalmente, por polinização, como ocorre nas 

culturas convencionais. Está agora bem estabelecido que a transgênese é uma das principais 

ferramentas dos biólogos para estudar a expressão e função gênica A transgênese também 

desempenha um papel essencial no campo médico e agronômico (HOUDEBINE, 2002).  

O cultivo e a comercialização de plantas geneticamente modificadas que produzem 

alimentos são questões centrais no cenário alimentar atual e a utilização dessa biotecnologia 

tem gerado muita controvérsia (CAMARA, 2012).  

A ideia de percepção começa a ser elaborada como processo que ocorre entre sentir e 

pensar (CHRISTOV, 2011). “A percepção pode ser considerada um dos principais 

comportamentos precorrentes através do qual construímos nossa realidade” (LOPES & ABIB, 

2002). No Brasil, há uma significativa carência de dados sobre a opinião pública a respeito de 

transgênicos (GUIVANT, 2006), o que evidencia a desconsideração da participação pública 

nos debates sobre transgênicos e biotecnologia. Para Canossa et al. (2006) a falta de informação 

que a população tem sobre os benefícios e riscos dos transgênicos para a saúde e o meio 

ambiente é um problema que gera muita discussão. 

Para Guivant (2006), o número de pesquisas de percepção pública no Brasil é altamente 

limitado. A questão sobre os alimentos transgênicos é ainda um assunto polêmico (CANOSSA 

et al., 2006). Bedin (2015) afirma que o saber científico da manipulação genética para obtenção 

de um alimento transgênico ou geneticamente modificado não é um tema discutido, pois a 

maioria dos jovens tem pouco ou nenhum conhecimento sobre o processo. Aplicações da 

biotecnologia tem sido objeto de considerável debate na maioria dos países europeus na década 

passada (PARDO et al., 2001). Guivant (2006) afirma que as pesquisas que avaliam as 

percepções públicas em relação a transgênicos deveriam constituir-se em um input fundamental 

para processos de legislação e regulação das inovações científico-tecnológicas.  

Segundo Krasilchik (2004) após a conclusão do Ensino Médio o aluno deve: “[...] 

aprender conceitos básicos, analisar o processo de investigação científica e as implicações 

sociais da ciência e da tecnologia”. Entretanto, a assimilação dos conceitos associados à 

Biotecnologia nem sempre é trabalhada de forma eficiente (BOSSOLAN, 2008). Nunes et al. 

(2007), ao estudarem a apropriação do saber científico e biotecnológico entre alunos do Ensino 

Médio, observaram que os alunos se apropriaram de termos e expressões isoladas muitas vezes 

estimuladas pela mídia, porém quando são estimulados a explicá-los, percebe-se que não se 
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apropriaram necessariamente dos conceitos científicos envolvidos. Por outro lado, espera-se 

que os acadêmicos de Agronomia, em particular da 9ª fase, apresentem uma melhor 

conceituação do assunto, independente do fato de serem favoráveis ou não a utilização de 

transgênicos. 

Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo avaliar o conhecimento e a sensibilidade 

de alunos de ensino médio de escolas públicas estaduais e de acadêmicos de ensino superior de 

Agronomia da 9ª fase do município de Rio do Sul - SC em relação a transgênicos, sua produção 

e utilização.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 BIOTECNOLOGIA 

Não há na literatura uma definição precisa sobre a biotecnologia (CAMARA et al., 

2015). Contrariamente ao seu nome, a biotecnologia não é uma tecnologia única (KEENER et 

al., 2011?). A biotecnologia pode ser entendida como qualquer técnica que utilize organismos 

vivos (ou partes deles) para produzir ou modificar produtos, melhorar plantas e animais ou 

desenvolver microrganismos para fins específicos (BARROS & MOREIRA, 2000). A 

biotecnologia pode ser definida também como um conjunto de técnicas de manipulação de seres 

vivos ou parte destes para fins econômicos (SILVEIRA et al., 2005). 

Para Faleiro et al. (2011) o termo biotecnologia foi utilizado pela primeira vez, no início 

do século passado, mas apesar de o termo ser novo, o princípio é muito antigo. A biotecnologia 

vem sendo praticada desde o registro da história, [...] mas recentes desenvolvimentos em 

biologia molecular tem dado a biotecnologia um novo significado (KEENER et al., 2011?). De 

acordo com Carvalho (1993), podemos classificar a biotecnologia segundo seu grau de 

inovação: A biotecnologia clássica, que trabalha com seres vivos encontrados na natureza e 

otimizados pelo homem. Nesta classificação podemos enquadrar a produção de antibióticos, a 

de vinho e de cerveja, produção de imuno-soros e toda a produção convencional de vacinas. E 

a biotecnologia moderna, que parte de seres vivos naturais [encontrados na natureza] para 

obtenção de seres vivos não encontráveis na natureza. 

Assim, passou-se a entender como biotecnologia clássica (ou 

tradicional) aquela que aproveita a ação de organismos vivos não 

modificados para a obtenção de produtos e, biotecnologia moderna, 

aquela que utiliza de técnicas de engenharia genética para criar ou 

modificar produtos (TRIBOLI, 1988). 

Silveira et al. (2005) alegam que a emergência da biotecnologia moderna nos anos 70 – 

com a descoberta da tecnologia do DNA recombinante – significou uma mudança radical no 

padrão tecnológico dos setores ligados à ‘ciência da vida’. É inquestionável que a biotecnologia, 

é hoje, uma das ferramentas de grande importância para propiciar benefícios a diferentes setores 

da sociedade (FALEIRO et al., 2011). 
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2.2 TRANSGÊNICOS 

 

Com o conhecimento do material genético e de suas propriedades, possibilitou-se o 

emprego de técnicas relativas à transferência de genes específicos entre espécies diferentes, que 

recebeu o nome de Engenharia Genética (ALMEIDA & LAMOUNIER, 2005). A engenharia 

genética com foco nos organismos geneticamente modificados tem estado em grande evidência 

atualmente no Brasil (SCARE, 2007). Os primeiros organismos geneticamente modificados 

(OGMs) foram criados no início dos anos 70 usando-se a tecnologia do DNA recombinante, e 

as primeiras plantas transgênicas foram produzidas em 1983 (HAILS & KINDERLERER, 

2003). Desde então, alegações dos benefícios e os problemas de alimentos geneticamente 

modificados vem sido extensivamente debatidas (LÜ & CHEN, 2016). A transgenia implica a 

inserção de sequências quiméricas de DNA, isto é, de sequências compostas por parte do 

genoma de organismos diferentes, geralmente de vírus e de bactérias, além das sequências de 

interesse (LONDOÑO, 2016). O Transgênico é um organismo cujo genoma foi modificado pela 

introdução de sequências de DNA de outro organismo (HISTÓRIA, CIÊNCIAS, SAÚDE-

MANGUINHOS, 2000). 

Todas as etapas para obtenção de transgênicos são regulamentadas pela lei (FALEIRO 

& ANDRADE, 2009). A crescente pressão para o plantio e comercialização de plantas 

transgênicas levou a um processo de reformulação de Lei de Biossegurança e legalização dos 

transgênicos no Brasil, a partir de 2003. No ano de 2005 houve a aprovação da nova Lei de 

Biossegurança, que regulamentou o cultivo e a comercialização dos transgênicos no Brasil, 

além de estabelecer normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que 

envolvam organismos geneticamente modificados e criou o Conselho Nacional de 

Biossegurança (CNBS) e reestruturou a CTNBio (OLIVEIRA, 2015). Portanto, procurando 

gerenciar esses mecanismos de tutela da biodiversidade (LEHFELD, 2007), criou-se, através 

da lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 

(CTNBio), cuja finalidade é: 

“Prestar apoio técnico consultivo e assessoramento ao Governo 

Federal na formulação, atualização e implementação da Política 

Nacional de Biossegurança relativa a OGM, bem como no 

estabelecimento de normas técnicas de segurança e pareceres técnicos 

referentes à proteção da saúde humana, dos organismos vivos e do meio 

ambiente, para atividades que envolvam a construção, experimentação, 

cultivo, manipulação, transporte, comercialização, consumo, 
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armazenamento, liberação e descarte de OGM e derivados. (MCTI, 

2016). 

No final da década de 90 do século passado, alguns plantios experimentais de plantas 

transgênicas foram liberados no Brasil. Em 1998, a empresa Monsanto solicita à CTNBio 

autorização para a comercialização de soja Roundup Ready (soja RR) no Brasil. O Greenpeace, 

o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC) impetram uma ação contra o pedido da Monsanto e conseguem uma liminar 

que impede o cultivo comercial de soja transgênica no país (BENTHIEN, 2003). No Rio Grande 

do Sul, iniciou-se o plantio ilegal de soja RR, fato que contribuiu para a edição de três medidas 

provisórias, depois convertidas em lei, que especificamente trataram de legalizar o plantio, a 

colheita e a comercialização de uma única variedade de soja transgênica de propriedade da 

Monsanto (NODARI, 2007).  

A partir deste período, algumas variedades de plantas transgênicas foram liberadas para 

plantio no Brasil, como por exemplo: Soja, milho, canola e algodão (CARDARELLI et al., 

2004). 

O Brasil é atualmente o segundo maior produtor mundial de organismos geneticamente 

modificados (OGMs), representando 27% dos 185,1 milhões de hectares de OGMs do mundo, 

ficando atrás apenas dos Estados Unidos (ISAA Brief, 2016). p.16). 

 

2.2.1 Conhecimento da população a respeito de transgênicos 

 

A difusão dos organismos geneticamente modificados tem sido acelerada (SILVEIRA 

et al., 2005) e sua introdução no país ocorreu de maneira bastante controversa. Conhecer a 

opinião pública a respeito dos organismos geneticamente modificados se faz importante 

(CASTRO et al., 2014, p. 166).  

A pesquisa de Percepção pública da ciência e tecnologia no Brasil de 2015, desenvolvida 

pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) (CGEE 2015, p.5) afirma que o interesse 

declarado dos brasileiros sobre assuntos de ciência e tecnologia (C&T) é bastante elevado, mas, 

apesar disso, eles continuam tendo escasso acesso à informação científica e tecnológica, 

especialmente nas camadas sociais de menor escolaridade. Neste estudo, 61% dos brasileiros 

entrevistados dizem ser interessados ou muito interessados sobre C&T. Este percentual é maior 

do que o registrado em estudo semelhante registrado na União Europeia em 2013, com 53%. 



 
 

15 
 
 

Como aceitação do público sobre alimentos transgênicos parece 

ser crítico para seu desenvolvimento futuro, muitos estudos têm focado 

nas percepções de risco do público sobre alimentos transgênicos, 

discutindo as implicações de comunicação e gestão de risco e, por sua 

vez, tomada de decisão sobre alimento geneticamente modificado 

(AMIM et al., 2013). 

Para Castro et al. (2014, p. 166) a opinião pública pode apontar uma tendência à 

aceitação ou ao rechaço de diferentes tecnologias aplicadas aos alimentos. Farias et al. (2014) 

afirmam que a participação entre os diversos atores sociais é fundamental [...] devendo ser 

discutido em amplo debate participativo que envolva todas as partes interessadas, 

compreendendo não apenas a cadeia produtiva dos transgênicos, mas a sociedade como um 

todo. 

2.3 EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A importância da educação de ciência e tecnologia continua a aumentar seu impacto nas 

pessoas a cada dia (LAPPAN, 2000). Vários autores observaram que em relação ao tema 

“Ciências”, vários alunos apresentam conceitos intuitivos ou alternativos, que podem se tornar 

obstáculos à aprendizagem destes conhecimentos (BIZZO & KAWASAKI, 1999; BASTOS, 

1998; CABALLER & GIMÉNEZ, 1993).  

As pesquisas de percepção ou compreensão pública da ciência e tecnologia baseiam-se 

em modelos implícitos ou explícitos do que se denomina “cultura científica”. Esses modelos, 

por sua vez, estão relacionados a diferentes conceitos de ciência, cultura e alfabetização 

científica (POLINO et al., 2006; ALBORNOZ et al., 2003; VOGT, 2003 apud BRENTANI & 

CRUZ, 2011). O campo da educação científica começou a mudar após o aparecimento dos 

estudos de Biotecnologia na área científica (USAK et al., 2008). 

Para Bedin (2015) atualmente, temas polêmicos relacionados à biotecnologia passaram 

a ser discutidos na escola, mas geralmente os alunos possuem uma ideia que não perpassa o 

senso comum. A autora ainda complementa afirmando que a abertura do diálogo desses temas 

merece uma ampla discussão, e é de suma importância na formação de cidadãos. O papel do 

ensino formal, inicialmente nas séries do EM, é fundamental, já que fornece um marco de 

referência para entender a biotecnologia (LOUREIRO et al., 2012).  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) apontam para 

um olhar presente, onde a formação do indivíduo possibilite sua participação nos debates 
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contemporâneos, com conhecimento sólido e raciocínio crítico. Os PCN+ referenciam temas 

estruturadores, nos quais, os ensinos da manipulação genética fazem parte. O aluno deve ser 

capaz de se posicionar frente a assuntos atuais, como a manipulação do DNA (transgênicos), 

considerando valores éticos, morais, religiosos, ecológicos e econômicos (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2006). 

O núcleo de conteúdos essenciais para caracterização da identidade do Engenheiro 

Agrônomo abrange diversos campos de saber, identificando atribuições, deveres e 

responsabilidades, dentre os quais, enquadram-se o campo da Biotecnologia, da Genética e do 

Melhoramento e da Ética e Legislação (BRASIL, 2006). Carvalho (1993) afirma que a 

biotecnologia se embasa e interage fortemente com as engenharias e outras disciplinas, tais 

como ecologia, botânica, microbiologia, genética, bioquímica e zoologia, principalmente no 

que se diz respeito à manipulação de microrganismos, seleção de seres vivos úteis, tanto para a 

manipulação na Engenharia Molecular quanto para o desenvolvimento, controle e 

processamento de produtos e insumos biotecnológicos. 

Portanto, o cidadão, para compreender e se posicionar diante destas informações precisa 

de conhecimentos que podem e devem ser oferecidos pela escola (JUSTINA et al., 2000). Desta 

forma, a sociedade contemporânea necessita de uma educação científica que atenda às 

exigências decorrentes do estado atual do conhecimento científico e suas aplicações 

(SCHNEIDER et al., 2011).  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar o conhecimento e a percepção de alunos do terceiro ano do ensino médio de 

duas escolas públicas estaduais e de acadêmicos de curso superior de Agronomia na 

nona fase do curso em relação a biotecnologia e a transgenia. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Avaliar a percepção de uma parcela da população a respeito de biotecnologia e 

transgenia; 

 Avaliar se há relação entre o nível de escolaridade com os conhecimentos referentes 

ao estudo; 

 Identificar os fatores que levam os indivíduos a formar suas opiniões a respeito 

destes assuntos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foi realizada uma pesquisa exploratória em método Survey (QUESADA & IEMBO, 

2014; SOUZA & HOSSNE, 2010; GIL, 2002) das percepções de um grupo de alunos a respeito 

de conceitos relacionados a biotecnologia, transgênicos e sua utilização na sociedade. A coleta 

de dados foi realizada com aplicação de questionário estruturado de acordo com os objetivos 

da pesquisa, composto por vinte e cinco questões que contemplavam inicialmente as 

informações gerais do participante (gênero, idade, escola/instituição, curso de graduação) e, em 

seguida, questões que buscavam compreender o conhecimento  e  as percepções do aluno 

entrevistado a respeito da existência, produção, consumo, divulgação e políticas públicas 

referentes aos alimentos transgênicos e biotecnologia (APÊNDICE A). Utilizou-se os trabalhos 

de BEDIN (2015), CANOSSA et al. (2006), QUESADA & IEMBO (2014) e FIRMINO (2007) 

para embasamento e construção das perguntas do questionário. Todos os participantes 

preencheram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B). 

Os questionários foram aplicados no Instituto Federal Catarinense (IFC), Campus Rio 

do Sul e em duas escolas estaduais do município de Rio do Sul (Escola de Educação Básica 

Professor Henrique da Silva Fontes e Escola de Educação Básica Willy Hering), no período de 

dezenove a trinta de junho de dois mil e dezessete.  

A fim de testar o material produzido e ajustar variáveis diversas, foi aplicado 

aleatoriamente um questionário piloto (PEDRANCINI et al., 2008; NUNES, 2007) para alunos 

de 1º ano, que não fariam parte das populações-alvo do estudo, mas que eram o mais próximo 

da população avaliada, o que segundo Marczwski (2006) é essencial para correção de defeitos 

nas perguntas, e além disso, é através do questionário piloto que é possível verificar o 

comportamento dos alunos frente ao questionário, podendo avaliar o grau de dificuldade das 

questões.  

Os resultados obtidos foram tabulados por nível de estudo e organizados em tabelas e 

gráficos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O grupo avaliado era composto de 94 indivíduos, dos quais 54% do gênero masculino e 

46% do feminino, conforme gráfico 01.   

 

Gráfico 01 - Gênero dos indivíduos participantes. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2017. 

 

Entre os participantes, oitenta alunos estavam cursando o terceiro ano do ensino médio, 

dos quais 14% frequentavam a Escola Educação Básica Willy Hering e 71% frequentavam a 

Escola de Educação Básica Professor Henrique da Silva Fontes. Quatorze indivíduos 

participantes (15%) estavam cursando a nona fase do curso superior de Agronomia, no Instituto 

Federal Catarinense – Campus Rio do Sul, conforme Gráfico 02. A idade e as diferenças 

educacionais são presumidas por desempenhar um papel importante [quanto ao conhecimento 

e as percepções em relação a Biotecnologia], embora que os dados sejam muitas vezes 

contraditórios (BAKER & BURNHUM, 2002; DAWSON & SCHIBECI, 2004; HAMSTRA & 

SMINK, 1996 apud PROKOP et al., 2007). 
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Gráfico 02 – Relação dos alunos participantes em relação a escola/instituição e nível de ensino. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2017. 

 

A idade dos participantes variou entre os grupos, sendo que todos os participantes do 

ensino médio (EM) responderam, de forma a enquadrarem-se no grupo entre 15-20 anos, 

enquanto que a idade dos participantes do grupo da 9ª fase do curso de Agronomia variou entre 

21-30 anos, conforme Tabela 01. 

 

Tabela 01 - Idade dos participantes 

IDADE 

(Anos) 

CURSO 

(Nível de escolaridade) 

15-20 Ensino Médio 

20-30 Superior Agronomia 

Fonte: Elaboração do autor, 2017. 

 

Conforme representado no Gráfico 03, 64% dos indivíduos participantes do grupo do 

Ensino Médio declaram já ter ouvido falar sobre Biotecnologia, enquanto que houve 

unanimidade para a mesma resposta ao grupo de acadêmicos da nona fase do curso Superior de 

Agronomia. Esta resposta pode estar ligada ao fato de que, ao longo do curso de Agronomia o 

aluno tem acesso a disciplinas da grade curricular que elucidam o tema, conforme o Plano 

Pedagógico de Curso da Instituição. Loureiro et al. (2012) aplicando um questionário quali-
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quantitativo à alunos de Ensino Médio (EM) e a acadêmicos de diferentes cursos de graduação 

evidenciaram que houve um contraste quanto ao conhecimento dos pesquisados a respeito de 

biotecnologia, podendo ser observado um ganho para os graduandos das áreas diretamente 

relacionadas ao uso da biotecnologia, principalmente quando se refere aos cursos que possuíam 

contato com disciplinas de Genética e Biologia Molecular. Para os autores, alunos do curso de 

Agronomia apresentaram padrão de respostas diferenciadas (positivamente) em relação a outros 

cursos superiores pesquisados, tais como Pedagogia e Geografia. 

 

Gráfico 03 – Respostas dos grupos para a questão 1: Você já ouviu falar sobre biotecnologia? 

A) Alunos da nona fase do curso Superior de Agronomia. B) Alunos do terceiro ano do ensino 

médio. 

      

Fonte: Elaboração do autor, 2017. 

 

Quando questionados sobre uma definição para biotecnologia (Gráfico 04), houve 

divergência entre os grupos (EM e Superior) e entre as definições propostas, onde 41% dos 

alunos do EM e 50% dos alunos da nona fase do Curso superior de Agronomia optaram por se 

tratar de um “conjunto de aplicações tecnológicas da Biologia”. Loureiro et al. (2012) afirmam 

haver carência no ensino da Biotecnologia no Ensino Médio (EM), onde os alunos tendem a 

manter conceitos arbitrários sobre o tema.  Rocha et al. (2014) mostram que em relação ao 

conhecimento do termo “Biotecnologia”, os estudantes não souberam definir com clareza. 

Dados semelhantes são apresentados por Cavarson et al. (2013) aplicando questionário à 

alunos do terceiro ano do EM de escolas em Dourados – MS. Encontraram que a maioria definiu 

biotecnologia como “pesquisas na área biológica” e “utilização de tecnologia para gerar 

produtos”. “Técnicas bioquímica e de Engenharia Genética” foi a opção escolhida por 43% dos 
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indivíduos da 9ª fase do curso superior de Agronomia, ao passo que 16% dos alunos do EM 

escolheram esta definição. Dados semelhantes são apresentados por Fonseca et al. (2012) 

avaliando a percepção de alunos do 3º ano do Ensino Médio em escolas públicas estaduais de 

Pelotas – RS, obtiveram que “Conjunto de aplicações tecnológicas da Biologia” foi escolhida 

por 90% dos participantes. Uma melhor compreensão do que a biotecnologia realmente 

significa pode ser aperfeiçoada pela reavaliação do currículo científico e de discussões públicas 

com cientistas, talvez através de TV ou revistas (USAK et al., 2008). 

 

Gráfico 04 – Respostas dos grupos para a questão 2: Qual das seguintes frases, na sua opinião, 

define melhor Biotecnologia? 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2017. 

 

Loureiro et al. (2012) mostram que há, em geral, desconhecimento por parte dos 

universitários no que diz respeito a princípios básicos de técnicas biotecnológicas. Ao serem 

questionados quanto a existência de implicação social ou ambiental ao se fazer o uso da 

biotecnologia (Gráfico 05), a maioria, 64% do curso Superior de Agronomia e 59% do EM, 

afirmaram haver alguma implicação. Resultado semelhante é apresentado por Quesada & 

Iembo (2014), em pesquisa com estudantes da área da saúde sobre biotecnologia e transgênicos, 

onde aproximadamente 90% dos alunos participantes concordaram em haver alguma 
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implicação social e ambiental. As autoras sugerem que isto possa ter ocorrido pelo fato dos 

indivíduos terem considerado a palavra “implicação” como indicando apenas consequências 

negativas, ignorando as positivas.  

 

Gráfico 05 – Respostas dos grupos para a questão 4: Há alguma implicação social ou ambiental 

quando fazemos o uso da biotecnologia? A) Alunos da nona fase do curso Superior de 

Agronomia. B) Alunos do terceiro ano do ensino médio. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2017. 

 

Gráfico 06 – Respostas dos grupos para a questão 6: Você já ouviu falar sobre os transgênicos? 

A) Alunos da nona fase do curso Superior de Agronomia. B) Alunos do terceiro ano do ensino 

médio. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2017. 

 

Os alunos da nona fase do curso superior de agronomia responderam unanimemente 

“sim” à pergunta 6, enquanto que os alunos do terceiro ano do EM divergiram, onde 66% afirma 
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já ter ouvido falar sobre transgênicos, conforme Gráfico 06. Dados diferentes são descritos por 

Nunes et al. (2007), ao avaliarem o conhecimento de alunos do Ensino Médio e Superior de 

Ciências Biológicas e Agronomia sobre transgênicos. Os autores registram que todos os alunos 

em todos os grupos avaliados descrevem já ter ouvido falar sobre transgênicos. Pedrancini et 

al. (2008) aplicando um questionário à alunos do terceiro ano do ensino médio de três escolas 

no Paraná também demonstram que todos os indivíduos participantes declaram já ter ouvido 

falar sobre transgênicos.  

Camara (2012) ao analisar audiências públicas – realizadas em 2007 e 2009 – sobre a 

liberação comercial de sementes transgênicas conclui que as mesmas não cumpriram seu papel 

de efetuar a apropriada consulta a população sobre o tema, tampouco disponibilidade de 

discussão sobre os transgênicos entre os pesquisadores presentes, sendo, portanto, a maioria 

dos argumentantes representantes das empresas interessadas na aprovação.  

 

Gráfico 07 – Respostas dos grupos para a questão 7: Você acha que existe alguma diferença 

entre biotecnologia e transgênicos? A) Alunos da nona fase do curso Superior de Agronomia. 

B) Alunos do terceiro ano do ensino médio. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2017. 

 

 Ao serem questionados quanto a existência de diferença entre Biotecnologia e 

transgênicos (Gráfico 07), 86% dos indivíduos do grupo A responderam que sim, enquanto que, 

para o grupo B, 55% responderam “Não Sei”, 39% “Sim” e 6% responderam “não”. Para Rocha 

et al. (2014) a falta de informações corretas transmitida pela mídia ou mesmo na escola sobre 

temas relacionados a biotecnologia, pode gerar conceitos errôneos sobre suas aplicações. As 

biotecnologias crescem numa velocidade surpreendente (CAMARA, 2012), portanto, 
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tecnologias novas relacionadas à biotecnologia são divulgadas frequentemente, podendo causar 

confusão quanto à termos e aplicações. Pesquisas em Biotecnologia, através da Engenharia 

Genética, possibilitaram a produção de variedades de seres vivos geneticamente modificados, 

entre os quais, os transgênicos (THEIS & DALABONA 2015?). As técnicas da engenharia 

genética, utilizadas para a produção dos alimentos transgênicos, são oriundas da moderna 

biotecnologia (SCARE, 2007). Portanto, uma das principais formas de aplicação da 

Biotecnologia são os transgênicos (CAMARA et al., 2015). 

Ao serem questionados quanto a última vez que haviam estudando sobre os alimentos 

transgênicos, o grupo A mostrou-se pouco dividido entre os indivíduos, onde que 64% afirmou 

ter estudado sobre o tema no ano anterior ao da pesquisa e 36% assinalaram ter estudo este ano. 

Inesperadamente, entre os participantes do grupo B as respostas foram heterogêneas, onde 13% 

diz ter estudado sobre o tema ano passado, 21% há muito tempo e somente 6% do grupo diz ter 

estudado sobre transgênicos este ano. O restante (60%) não responderam ou não lembravam da 

última vez que tinham estudado sobre alimentos transgênicos. Alguns autores buscam formas 

alternativas de incluir de forma didática o tema “transgênicos” na sala de aula, como feito por 

Klauczek (2014) ao elaborar uma unidade didática sobre alimentos transgênicos no ensino da 

Biologia para alunos do 3º Ano do Ensino Médio no município de Cascavel – PR. 

 

Gráfico 08 – Respostas dos grupos para a questão 8: Quando foi a última vez que você estudou 

sobre alimentos transgênicos? A) Alunos da nona fase do curso Superior de Agronomia. B) 

Alunos do terceiro ano do ensino médio. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2017. 
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Quanto ao meio de divulgação em que encontram informações sobre o assunto (questão 

9) os grupos se comportaram de forma semelhante, tendo a internet como principal fonte de 

informação – 50 e 52% para Superior e EM, respectivamente (Tabela 02). Para Lima et al. 

(2007) a mídia, em especial, jornais e revistas, tem uma tendência de apresentar as informações 

técnico-científicas de forma superficial e conjuntural sem compromisso com orientações 

educativas. A televisão também se destacou como uma fonte de informação, onde que 15% de 

ambos os grupos apresentaram está opção.  

Dados semelhantes a estes foram encontrados por vários autores, como Oliveira (2013) 

ao entrevistar um grupo de agricultores de Pato Branco – PR, em que as mídias, como televisão 

e rádio, eram as principais fontes de informação. Farias et al. (2014) em estudo sobre a 

percepção de alunos da Universidade do Rio de Janeiro sobre a produção e o consumo de 

transgênicos no Brasil encontrou que a mídia em geral (24%), Internet/redes sociais (24%) e 

televisão (18%) são os meios de divulgação de informações mais procurados/escolhidos. Rocha 

et al. (2014), avaliando a percepção de alunos de EM sobre biotecnologia também encontram a 

internet como sendo a principal ferramenta utilizada pelos alunos para buscar esse tipo de 

informação, com 37%, seguido da televisão, com 34%. Para eles, a facilidade de acesso à 

internet nos dias atuais justifica a preferência dos entrevistados. 

 

Tabela 02 – Fonte de informação apontada pelos participantes. 

Fonte de Informação 
Porcentagem (%) 

Ensino Médio Superior 

Internet 52% 50% 

Livro didático 20% 12% 

Rádio 1% 4% 

Revistas 12% 19% 

TV 15% 15% 
Fonte: Elaboração do autor, 2017. 

 

Quanto ao interesse sobre o tema “biotecnologia e transgênicos”, no gráfico 09 podemos 

observar que 60% dos indivíduos do grupo da 9ª fase do Curso de Agronomia responderam ser 

extremamente interessados sobre assuntos que abordam Biotecnologia e alimentos 

transgênicos. 40% do mesmo grupo declararam ter algum interesse sobre o assunto. Quanto aos 

alunos do terceiro ano do Ensino Médio (EM), a maioria (70%), diz ter algum interesse sobre 

o tema, enquanto 14 e 15% dizem ser extremamente interessados e sem nenhum interesse sobre 
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o tema, respectivamente, sobre o assunto. Quesada & Iembo (2014) encontram entre estudantes 

da área da saúde haver grande interesse sobre o tema. Scare et al. (2007) correlacionaram a 

frequência com que os participantes discutiam sobre transgênicos com o grau de interesse sobre 

o tema, onde 17,7% mostraram ter alto interesse sobre transgênicos. 

 

Gráfico 09 – Respostas dos grupos para a questão 10: Qual o seu grau de interesse pelo tema? 

A) Alunos da nona fase do curso Superior de Agronomia. B) Alunos do terceiro ano do ensino 

médio. Onde: 1) não há interesse algum de sua parte, 2) há interesse sobre o assunto e 3) 

extremamente interessado em assuntos que abordam a Biotecnologia, sobretudo os Alimentos 

Transgênicos. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2017. 

 

Por definição, o termo transgênico refere-se a qualquer organismo, microrganismo, 

animal ou planta que, por transformação, teve sua constituição genética alterada pela introdução 

de gene (s) de um outro organismo, em geral de uma outra espécie (KREUZER & MASSEY, 

2001; TORRES, CALDAS & BUZO, 1999 apud PEDRANCINI et al., 2008). Para os 

indivíduos do grupo A, 86% definiram assertivamente os transgênicos como sendo um 

“Organismo em que há alteração de seu DNA, com a inserção de material genético de outra 

espécie” ao passo que 14% responderam “Organismo em que há alteração de seu DNA, sem a 

inserção de material genético de outra espécie”, o que não corresponde corretamente com a 

definição de transgênicos (Gráfico 10). Entre os indivíduos do grupo B, houve uma 

heterogeneidade entre as definições escolhidas. A maioria respondeu assertivamente, onde 53% 

respondeu se tratar de um “organismo em que há alteração de seu DNA, com a inserção de 

material genético de outra espécie”. Os demais responderam entre “Organismo em que há 
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alteração de seu DNA, sem a inserção de material genético de outra espécie” (18%), “qualquer 

técnica que utilize organismos vivos (ou parte deles) para produzir ou modificar produtos” 

(18%), “organismo obtido através de partes de um organismo doador (o que seria clonagem) ” 

(4%), “organismo obtido através do cruzamento de duas espécies diferentes” (4%) e os demais 

(5%) não responderam.  

Pedrancini et al. (2008) aplicando um questionário com questões dissertativas à alunos 

do terceiro ano do ensino médio, os alunos responderam de forma superficial quando ao como 

definiriam transgênicos, citando transgênico como “organismos geneticamente modificados, 

criados em laboratório”, ou simplesmente que são plantas, matéria, semente, genes ou alimentos 

alterados/modificados, sem especificar que tipo de modificação ou alteração. 

 Como Rocha et al. (2014), podemos observar que muitos estudantes ainda não 

conseguem se posicionar sobre o tema transgênicos. 

 

Gráfico 10 – Respostas dos grupos para a questão 11: Qual das seguintes frases, na sua opinião, 

define melhor transgênicos? A) Alunos da nona fase do curso Superior de Agronomia. B) 

Alunos do terceiro ano do ensino médio. 

  

Fonte: Elaboração do autor, 2017. 
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Sobre como consideravam o transgênico (gráfico 11), a maioria (53%) dos indivíduos 

do grupo do EM dizem não ter opinião formada sobre o assunto, enquanto que todos os alunos 

da 9º fase do curso de Agronomia afirmaram possuir muitos benefícios. Para Guivant (2006), 

mais informação não leva, necessariamente, nem à aceitação de uma inovação tecnológica 

controversa, nem à aceitação de definições de riscos apresentadas pelo discurso científico. A 

autora ainda afirma que a informação é imprescindível para aumentar o poder decisório dos 

cidadãos. Canossa et al. (2006) avaliando o conhecimento de transgênicos entre alunos da 

terceira série do EM de escolas públicas e privadas obteve que, das escolas particulares, 54,24% 

indicaram possuir muitos benefícios, 10,17% possuindo poucos benefícios e 3,39% como algo 

negativo. Os demais não souberam opinar sobre o assunto. Por outro lado, somente 27,78% dos 

alunos das escolas públicas acreditam que os transgênicos possam trazer muitos benefícios, 

25% que possuem poucos benefícios, 33,33% não tinham opinião formada sobre o assunto e 

13,89% consideraram os transgênicos como algo negativo. Estes dados assemelham-se aos 

relacionados ao ensino médio, onde a maioria (53%) declarou não ter opinião formada sobre o 

assunto. 

 

Gráfico 11 – Respostas dos grupos para a questão 13: Como você considera os transgênicos? 

A) Alunos da nona fase do curso Superior de Agronomia. B) Alunos do terceiro ano do ensino 

médio. 

 

 Fonte: Elaboração do autor, 2017. 
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divulgadas pela mídia. Ao responderem sobre o uso de transgênicos em casa, 86% dos 

indivíduos do grupo A afirmaram utilizar transgênicos, para apenas 25% do grupo B, conforme 

Gráfico 12. Por outro lado, a maioria dos alunos do EM (68%) diz não saber sobre o uso ou não 

de transgênicos em casa. Rocha et al. (2014) encontraram que 57% dos alunos de EM 

entrevistados na região de Dourados afirmam consumir transgênicos diariamente, enquanto que 

35% acreditam consumir transgênicos esporadicamente e apenas 7% não souberam informar a 

frequência de consumo. 

 

Gráfico 12 – Respostas dos grupos para a questão 14: Você tem utilizado algum transgênico 

em casa? A) Alunos da nona fase do curso Superior de Agronomia. B) Alunos do terceiro ano 

do ensino médio.  

 

Fonte: Elaboração do autor, 2017. 

 

Todos os entrevistados da nona fase do curso superior de agronomia responderam sim 

à questão 16 (gráfico 13). Já para os indivíduos do grupo B, 76% não sabia sobre o cultivo de 

culturas transgênicas na região, 16% disseram que sim e apenas 8% disse não haver o cultivo 

de transgênicos na região. O Brasil é o segundo maior produtor de transgênicos do mundo 

(ISAA, 2016). Entre os produtos transgênicos produzidos no país, Santa Catarina cultiva Soja 

e milho, representando 1,92% e 7,28% da produção nacional [não exclusivamente transgênicos] 

(THEIS & DALABONA, 2015?). Segundo Céleres (2014), Santa Catarina são se excede em 

relação aos demais estados brasileiros quanto à adoção de transgênicos, haja vista que na safra 

2013/14 a adoção de variedades transgênicas (de milho e soja) foi de 98,7%. 
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Entre os exemplos de culturas transgênicas cultivadas na região, Soja e milho foram 

citadas por ambos os grupos, no entanto os alunos do terceiro ano do Ensino Médio citam 

algumas culturas das quais não são transgênicas, ou, não são cultivadas variedades transgênicas 

na região, tais como arroz, trigo, frutas e verduras. A cultura do arroz também foi citada entre 

os indivíduos do grupo A, assim como o tabaco.  

 

Gráfico 13 – Respostas dos grupos para a questão 16: Ocorre o cultivo de culturas transgênicas 

na sua região? A) Alunos da nona fase do curso Superior de Agronomia. B) Alunos do terceiro 

ano do ensino médio. 

  

Fonte: Elaboração do autor, 2017. 

 

Quanto a diferença entre o cultivo e produção de culturas convencionais e transgênicas, 

86% dos indivíduos do grupo A declararam ter sim alguma diferença e apenas 7% afirmou não 

haver nenhuma diferença (Gráfico 14).  Já o grupo B (alunos do 3º ano do EM), 51% diz não 

ter nenhuma diferença entre o cultivo de culturas convencionais e transgênicas, 41% afirmaram 

ter diferença no cultivo e 8% optaram por não responder à pergunta.  

De fato, no caso da soja, por exemplo, a difusão de novas variedades de soja transgênica 

resistentes a herbicidas implica a adoção de determinadas práticas de manejo, que podem ser 

determinantes no desempenho da nova tecnologia (PELAEZ et al., 2004). Também pode-se 

citar a diferença no uso de herbicidas e inseticidas (VARGAS, 2013). 

 

Gráfico 14 – Respostas dos grupos para a questão 17: Você sabe se existe diferença no cultivo 

e na produção das culturas convencionais e as transgênicas? A) Alunos da nona fase do curso 

Superior de Agronomia. B) Alunos do terceiro ano do ensino médio. 
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Fonte: elaboração do autor, 2017. 

 

O posicionamento dos estudantes frente ao consumo de alimentos transgênicos variou 

entre os grupos entrevistados, conforme Gráfico 15. Para os indivíduos da 9ª fase do Curso 

Superior de Agronomia, 93% declara ser a favor do consumo de transgênicos, enquanto que 

7% manifestou não saber.  Quesada & Iembo (2014) aplicando a mesma pergunta à alunos de 

diferentes cursos de graduação, também encontraram que 52% dos entrevistados se 

posicionaram a favor e 48% contra. Rocha et al. (2014) encontram que 31% dos estudantes 

afirmavam ser favoráveis aos transgênicos, 37% se posicionaram de forma imparcial e apenas 

5% manifestaram ser contra. Esta imparcialidade é encontrada no grupo dos alunos do EM, 

onde 65% não sabia se posicionar sobre o consumo de alimentos transgênicos, 15% dizia ser a 

favor e 18% contra. 

 

Gráfico 15 – Respostas dos grupos para a questão 18: Você é a favor do consumo de alimentos 

transgênicos? A) Alunos da nona fase do curso Superior de Agronomia. B) Alunos do terceiro 

ano do ensino médio. 

  

Fonte: Elaboração do autor, 2017. 
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Uma pesquisa sobre as atitudes dos consumidores dos EUA em relação à alimentos 

biotecnológicos, realizada pelo Conselho Internacional de Informação Alimentar (IFIC) em 

2001, mostrou que 36% dos entrevistados não sabiam da existência de alimentos produzidos 

através da Biotecnologia, e entre os que declararam conhecer algum alimento produzido com 

auxílio da biotecnologia (33%) poucos souberam dar um exemplo (IFIC, 2001).  

No gráfico 16 observamos uma ausência quanto ao conhecimento de produtos com 

identificação que contém transgênico (Figura 01). 14% dos alunos da nona fase do Curso 

Superior de Agronomia e 60% dos alunos do terceiro ano do EM não sabiam se havia algum 

produto com o símbolo de transgênico. Entre os que responderam afirmativamente para a 

pergunta 19 (71% do grupo A e 21% do grupo B), os produtos citados pelo grupo B foram 

principalmente salgadinhos em geral, bolachas e macarrão instantâneo. Já para o grupo A, os 

produtos citados foram Salgadinho, derivados de milho e soja e óleo, provavelmente referindo-

se ao óleo de soja. Pedrancini et al. (2008) encontraram respostas semelhantes quanto aos 

exemplos de transgênicos disponíveis, como macarrão instantâneo e bolachas. 

 

Gráfico 16 – Respostas dos grupos para a questão 19: Você conhece algum produto que é 

vendido no mercado de sua cidade que possui em seu rótulo a indicação que é transgênico? A) 

Alunos da nona fase do curso Superior de Agronomia. B) Alunos do terceiro ano do ensino 

médio. 

  

Fonte: Elaboração do autor, 2017. 

 

Na pesquisa realizada pelo IFIC em 2001, 36% dos consumidores entrevistados 

declararam que não haviam produtos sendo vendidos no supermercado produzidos por técnicas 

de biotecnologia, enquanto que 33% responderam que sim e 31% não soube responder. O 
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símbolo de produto que contém transgênico é representado nas embalagens conforma a Figura 

01 e é presente em todo produto que contenha mais de 1% de sua composição, algum 

ingrediente de origem transgênica (QUESADA & IEMBO, 2014; CIB, 2005?).  

 

Gráfico 17 – questão 20. Respostas dos grupos para a questão 20: Você conhece o símbolo 

“transgênico”? A) Alunos da nona fase do curso Superior de Agronomia. B) Alunos do terceiro 

ano do ensino médio. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2017. 

 

  Todos os alunos da nona fase do curso de Agronomia afirmaram conhecer o símbolo, 

enquanto que apenas 53% dos alunos do terceiro ano do EM dizem ter conhecimento do 

símbolo “contém transgênico” e, 48% não conhecia o símbolo. Quesada & Iembo (2014) 

encontram em sua pesquisa que 72% dos entrevistados conheciam o símbolo, enquanto que 

26% não conhecia. 

Figura 01 – Símbolo indicativo de produto com transgênico. 

 

Fonte:http://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,projeto-de-lei-propoe-fim-de-simbolo-especifico-em-

alimentos-transgenicos,1690389 
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“A rotulagem é imprescindível aos alimentos. É através dos rótulos que os consumidores 

podem conhecer o produto que estão comprando e entender o que está sendo informado. Nesse 

caso, o rótulo funciona como um veículo de informação” (RIBEIRO & MARIN, 2012). 

“A questão da legislação sobre a rotulagem foi iniciada em 

março de 2003, através de um decreto que definiu as normas de 

identificação e rotulagem dos alimentos transgênicos e foi finalizada 

em março de 2004, quando através de consulta pública, definiu-se pela 

identificação.” (SCARE, 2007, p. 2). 

 

Gráfico 18 – Respostas dos grupos para a questão 21: Você acha que os alimentos transgênicos, 

precisam ser rotulados para identificação? A) Alunos da nona fase do curso Superior de 

Agronomia. B) Alunos do terceiro ano do ensino médio. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2017. 

 

Em relação à obrigatoriedade da identificação de transgênico nos rótulos dos alimentos, 

71% dos entrevistados da 9ª fase do curso Superior de Agronomia (grupo A) achavam que os 

alimentos transgênicos precisavam ser rotulados para identificação, 21% não e 7% não sabiam 

opinar. Por outro lado, a maioria dos alunos do terceiro ano do ensino médio achavam que era 

preciso rotular os alimentos transgênicos para identificação, representando 86% do grupo. 

Somente 3% disse não haver a necessidade de identificação. Quesada & Iembo (2014) também 

encontram que a maioria (90%) se encontrava partidária à obrigação de rotulagem para os 

alimentos transgênicos. 
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Gráfico 19 – Respostas dos grupos para a questão 22: Você acha que alimentos transgênicos 

podem ser prejudiciais à saúde? A) Alunos da nona fase do curso Superior de Agronomia. B) 

Alunos do terceiro ano do ensino médio. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2017. 

 

Costa et al. (2012) avaliando o nível de conhecimento e a aceitabilidade da população 

da cidade de Irati – PR, conclui que a maioria dos entrevistados não soube definir se os 

organismos geneticamente modificados poderiam ser benéficos ou maléficos à saúde.  

A maioria dos dois grupos (86% do grupo A e 53% do B) responderam que os 

transgênicos não fazem mal à saúde, para 14% e 43% do grupo A e do B, respectivamente, 

afirmarem que os transgênicos fazem mal à saúde (Gráfico 19). Em 2013, a legalização do 

plantio de OGMs no Brasil completou 10 anos, e por isso, torna-se importante avaliar seus 

impactos nos territórios e os riscos que essa tecnologia pode vir a oferecer à saúde e à 

biodiversidade (SEMINÁRIO..., 2013, p.1). 

Quanto ao impacto ao meio ambiente, não houve muita diferença entre os dois grupos, 

onde que a maioria de ambos respondeu que não, 71 e 61%, para o Superior e o EM, 

respectivamente. 29% dos indivíduos do grupo A disseram que os alimentos transgênicos 

poderiam provocar algum impacto ao meio ambiente para 39% dos participantes do grupo B. 
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Gráfico 20 – Respostas dos grupos para a questão 23: Você acha que alimentos transgênicos 

podem ser prejudiciais ao meio ambiente? A) Alunos da nona fase do curso Superior de 

Agronomia. B) Alunos do terceiro ano do ensino médio. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2017. 

 

Ao serem solicitados a escreverem suscintamente sobre a diferença entre Organismo 

Geneticamente modificado (OGM) e transgênicos, os alunos do terceiro do ano do EM 

mostraram insegurança em suas respostas. A grande maioria respondeu “Não sei a diferença” 

ou simplesmente “Não sei”. Entre os alunos que buscaram escrever uma resposta mais 

elaborada, encontrou-se respostas tais como “O organismo modificado é o que possui algum 

veneno ou algo que faça deixa os alimentos mais ‘bonitos’, o transgênico é o que é o mais 

natural possível, sem o uso do agrotóxico”, “O produto transgênico é quando ele é modificado 

para no seu plantio se tornar mais resistente as pragas que dão na lavoura” ou “Em um produto 

geneticamente modificado, além de alterar o DNA não há inserção de DNA de outra espécie. 

O transgênico altera o DNA e adiciona o material genético de outra espécie”, esta última que 

mostrou-se o mais próximo o possível do que se define um OGM e um transgênico. 

Rocha et al. (2014) afirmam em sua pesquisa que a sigla OGM (Organismos 

Geneticamente Modificados) era a maior fonte de dúvida em relação às questões abordadas no 

questionário, o que se assemelha às poucas respostas obtidas dos alunos do EM. Ao avaliar o 

entendimento de conceitos de genética com alunos de escolas públicas e privadas no município 

de Floriano – PI, Reis et al. (2010) afirmam que os alunos entrevistados demonstraram 

dificuldade em responder a questões que requerem estruturação, correlação e a criação de uma 

linha de raciocínio. Para os autores, a maioria procurou responder com o mínimo de palavras 

possíveis, e sem a utilização de um pensamento aprofundado do tema. 
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Já os indivíduos participantes da 9ª fase do curso Superior de Agronomia buscaram, em 

poucas palavras, definir os dois temas, como “Os OGMs podem ser modificados por mutação 

(exemplo), já os transgênicos, ocorre a inserção de material genético de outra espécie”, 

“Organismo geneticamente modificado é aquele que sofre uma mutação e transgênico sofre 

uma inserção de um gene” e “OGM pode ser uma modificação de maneira natural e 

transgênico é exclusivamente com técnicas laboratoriais aplicadas”. No entanto houve 

respostas como “Não me lembro” e “Não há diferença”. 

Bezerra & Pinheiro (2016) em estudo aplicando questionário à Acadêmicos de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

concluíram que os alunos que estão no início do curso demonstram um conhecimento 

superficial sobre os transgênicos, expressaram ideias vagas, ou são incapazes de opinar sobre 

determinados aspectos correlacionados com esta área da biotecnologia [transgênicos]. 

 Nunes et al. (2007) aplicando um questionário à alunos do 3º ano do EM, e alunos do 

primeiro e último ano de Ciências Biológicas e Agronomia, encontrou respostas semelhantes, 

onde alunos do EM médio também responderam em sua maioria, não saber a diferença. Os 

alunos do último semestre de Agronomia, 47,1% afirmaram em suas respostas haver a diferença 

entre OGMs e transgênicos. Pedrancini et al. (2008) mostram que as concepções e opiniões 

manifestadas pelos estudantes do Ensino Médio em relação aos transgênicos revelaram que tais 

alunos ainda não possuem uma compreensão que ultrapasse as discussões de senso comum. 

Embora uma série de estudos recentes tenha examinado o desenvolvimento da 

compreensão dos alunos sobre o conhecimento e as atitudes em relação à biotecnologia, poucos 

deles investigaram estudantes universitários e de Ensino Médio simultaneamente, e apenas 

alguns examinaram explicitamente a relação entre atitudes e conhecimento, dentre ele podemos 

citar USAK et al., 2008. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Há a diferença de percepção e conhecimento entre os alunos do Ensino Médio e do 

Ensino Superior de Agronomia. Os alunos do terceiro ano do Ensino Médio apresentaram um 

conhecimento raso sobre os temas, demonstrando conceitos e ideias superficiais, provenientes 

de concepções espontâneas, além de ter havido heterogeneidade nas definições. Embora os 

alunos do curso Superior de Agronomia tenham se diferenciado positivamente em relação aos 

temas, posicionando-se, mostrando conhecer o termo Biotecnologia e definindo corretamente 

Transgênico e Organismo Geneticamente Modificado, houve incoerência ao demonstrarem 

conhecer o símbolo dos transgênicos (100%), mas não saberem identificar produtos 

comercializados com o símbolo no rótulo (71%). Ambos os grupos declararam, em sua maioria, 

ter a internet como principal fonte para obtenção de conhecimento sobre os temas. 

Tem-se como perspectivas aprofundar os estudos quanto às percepções e o 

conhecimento dos alunos de Ensino Médio e Ensino Superior sobre Biotecnologia e 

transgênicos, avaliando outras questões, como por exemplo, a aceitação destas tecnologias e 

suas consequências e quais os fatores responsáveis pela formação de opinião nestes casos.  

Uma perspectiva a longo prazo seria a elaboração de um curso de extensão para 

professores de Ensino Médio, com o objetivo de atualizar estes profissionais em relação a temas 

ligados a Biotecnologia e consequentemente, estimular o senso crítico dos alunos frente às 

discussões relacionadas aos temas. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO “ PERCEPÇÕES A RESPEITO DE 

TRANSGÊNICOS E BIOTECNOLOGIA” 

 

ESCOLA/INSTITUIÇÃO:______________________________________________________ 

CURSO:____________________________________ FASE/SÉRIE:____________________ 

NOME:_____________________________________________  IDADE:________________ 

GÊNERO: (    ) Feminino                 (    )Masculino  

Responda:  

1. Você já ouviu falar sobre Biotecnologia? 

(  ) Sim                    (    ) Não  

2. Qual das seguintes frases, na sua opinião, define melhor Biotecnologia?  

(  ) Conjunto de aplicações tecnológicas que utilizam microrganismos.  

(  ) Conjunto de aplicações tecnológicas da Biologia.  

(  ) Técnicas bioquímicas e de Engenharia Genética.  

(  ) Produção industrial de alimentos. 

(  ) Não sei. 

3. Das seguintes aplicações da Biotecnologia, assinala aquelas que conheces: (várias respostas 

possíveis)  

(  ) Utilização de microrganismos para a produção de pão, vinho, cerveja e iogurte.  

(  ) Produção de vitaminas.  

(  ) Produção de aminoácidos.  

(  ) Produção de antibióticos.  
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( ) Utilização de Organismos Geneticamente Modificados (OGM) para a produção de 

alimentos.  

(  ) Produção de plantas resistentes a insetos nocivos.  

(  ) Produção de plantas resistentes à agrotóxicos.  

(  ) Introdução de genes humanos em bactérias para produção de medicamentos ou de vacinas.  

(  ) Utilização de plantas para diversos fins industriais, como a produção de combustível, de 

plásticos e de cosméticos.  

4. Há alguma implicação social ou ambiental quando fazemos o uso da Biotecnologia? 

(  ) Sim                    (  ) Não 

5. Na sua opinião, a Biotecnologia: 

 Verdadeiro Falso Não sei 

Envolve a cultura de células para utilização industrial.    

Envolve técnicas de manipulação genética.     

É um conjunto de aplicações tecnológicas da Biologia.     

Corresponde a técnicas de robótica.    

 

6. Você já ouviu falar sobre os transgênicos?  

 (    ) Sim                    (    ) Não  

7. Você acha que existe alguma diferença entre Biotecnologia e os transgênicos?  

 (    ) Sim                    (    ) Não                    (    ) Não Sei  

8. Quando foi a última vez que estudou sobre alimentos transgênicos? 

(    ) Este ano (    ) Ano passado (    ) Há muito tempo (    ) Não me lembro 

9. Qual é o meio de divulgação que você encontra esse assunto? 

(    ) Livro didático (    ) Internet (    ) TV (    ) Rádio (    ) Revistas (    ) Outros.  

Especifique: _____________________________ 
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10. Qual o grau de seu interesse pelo tema.  Avalie em uma escala crescente de 1 a 3, sendo que 

“1” indica que não há interesse algum de sua parte; “2” indica que há interesse sobre o assunto; 

e “3” que você é extremamente interessado em assuntos que abordam a Biotecnologia, 

sobretudo os Alimentos Transgênicos. 

  (    ) 1                                                            (    ) 2                                                            (    ) 3 

11. Qual das seguintes frases, na sua opinião, define melhor transgênicos? 

(  ) Organismo em que há alteração de seu DNA, sem a inserção de material genético de outra 

espécie; 

(  ) Qualquer técnica que utilize organismos vivos (ou partes deles) para produzir ou modificar 

produtos; 

(  ) Organismo em que há alteração de seu DNA, com a inserção de material genético de outra 

espécie; 

(  ) Organismo obtido através de partes de um outro organismo doador (o que seria clonagem); 

(  ) Organismo obtido através do cruzamento de duas espécies diferentes. 

12. Você conhece algum produto transgênico? Cite exemplos.  

 (    ) Sim                    (    ) Não  

Ex.:________________________________________________________________________ 

13. Como você considera os transgênicos?  

 ( ) Algo negativo  

 ( ) Possui muitos benefícios  

 ( ) Possui poucos benefícios  

 ( ) Não tem opinião formada sobre o assunto  

14. Você tem utilizado algum transgênico em sua casa?    

(    ) Sim                    (    ) Não                    (    ) Não sei     
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15. Caso tenha respondido NÃO, existe alguma razão para não utilizar produtos transgênicos 

em sua casa?  

R:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16. Ocorre o plantio de culturas transgênicas em sua região? Quais?  

(    ) Sim                    (    ) Não                    (    ) Não sei   

Ex.:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

17. Você sabe se existe diferença no cultivo e na produção das culturas convencionais e as 

transgênicas?  

(    ) Sim                    (    ) Não  

18. Você é a favor do consumo de alimentos transgênicos? Por quê?  

 (    ) Sim                    (    ) Não                    (    ) Não sei  

R:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

19. Você conhece algum produto que é vendido no mercado de sua cidade que possui em seu 

rótulo a indicação que é transgênico? Se sim, Qual?  

(    ) Sim                    (    ) Não                    (    ) Não sei 

Ex.:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

20. Conhece esse símbolo   ? 

(    ) Sim                    (    ) Não 

21. Você acha que os alimentos transgênicos, precisam ser rotulados para identificação? 

(    ) Sim                    (    ) Não                    (    ) Não sei 
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22. Você acha que alimentos transgênicos podem ser prejudiciais à saúde?  

(    ) Sim                    (    ) Não  

23. E ao meio ambiente?  

(    ) Sim                    (    ) Não   

24. Você sabe a diferença entre Organismo Geneticamente Modificado (OGM) e Transgênico? 

Descreva suscintamente: 

R.:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________ 

25. Em relação aos itens abaixo, assinale C para os quais você considera pertencentes a 

Biotecnologia Clássica, e M para os quais você considera pertencentes a Biotecnologia 

Moderna: 

(    ) Produção de pães e fermentados; 

(    ) Cultivo de microrganismos para produção de antibiótico, como a Penicilina (Penicillium 

notarum); 

(    ) Desenvolvimento de arroz capaz de produzir Vitamina A; 

(    ) Produção de vacinas; 

(    ) Produção de plantas resistentes a insetos e herbicidas. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordo em ser entrevistado (a) e participar na pesquisa 

de campo referente à pesquisa intitulada PERCEPÇÕES A RESPEITO DE TRANSGÊNICOS 

E BIOTECNOLOGIA desenvolvida por GUSTAVO BACHMANN. Fui informado (a), ainda, 

de que a pesquisa é orientada por ISABEL CRISTINA MÜLLER, professora do Curso de 

Agronomia do IFC – Rio do Sul, a quem poderei contatar/consultar a qualquer momento que 

julgar necessário através do telefone nº (47) 35313700 ou e-mail isabel.muller@ifc.edu.br. 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo 

financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da 

pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas 

gerais é IDENTIFICAR AS PRINCIPAIS CONCEPÇÕES DE ESTUDANTES DO ENSINO 

MÉDIO E DO CURSO SUPERIOR DE AGRONOMIA A RESPEITO DE 

BIOTECNOLOGIA E TRANSGÊNICOS. Fui também esclarecido (a) de que os usos das 

informações por mim oferecidas estão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa 

envolvendo seres humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Minha 

colaboração se fará de forma anônima, por meio de pesquisa através de aplicação de 

questionário com questões de múltipla escolha e dissertativas, a ser realizada a partir da 

assinatura desta autorização. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pelo (a) 

pesquisador (a) e seu orientador. Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais 

e não serão divulgados em nível individual, visando assegurar o sigilo da minha participação. 

O pesquisador responsável se compromete a tornar públicos nos meios acadêmicos e científicos 

os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação de indivíduos 

participantes. Fui ainda informado (a) de que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer 

momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou 

constrangimentos. Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP). Declaro que entendi os objetivos e que concordo em participar da pesquisa. 

Assinatura do (a) participante: ______________________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a): ____________________________________________ 

Rio do Sul,        de             de 2017. 


