
 

 

 

                                                                

 
 

ALFABETIZIÇÃO CIENTÍFICA

CARACTERIZAÇÃO

 

RESUMO  

A centralidade no comando das funções biológicas justifica as inúmeras pesquisas que utilizam a 
molécula do DNA como matéria
visam melhorias para os setores de saúde; industrial e ambiental. Alfabetização Científica (AC) é de 
extrema importância na formação crítica dos indivíduos nesse contexto de aprimoramento, que direta 
ou indiretamente interfere em nossas vidas. As discussões científicas que configuram a AC atuam 
como ferramenta de grande proveito na relação ensino
especialmente na condução de assuntos complexos (terapia gênica, transgênicos por exempl
Entretanto, os fatores socioeconômicos e os aspectos infra estruturais inerentes à rede pública de 
ensino têm dificultado a efetivação da AC com seus alunos. O objetivo desse trabalho foi analisar o 
conhecimento dos estudantes de 3º ano do Ensino Médio
de Santana, Bahia, sobre a molécula de DNA no contexto da AC. Na metodologia foi empregado um 
questionário com questões objetivas e discursivas a respeito da estrutura e características do DNA, 
bem como sobre os aspectos relacionados à sua manipulação (transgenia, por exemplo). Os 
participantes dessa pesquisa foram estudantes do 3º ano do Ensino Médio de um colégio público da 
referida cidade, escolhidos aleatoriamente. A coleta de dados ocorreu no período de junho a
de 2014, em dias e horários agendados com a direção do colégio. Trata
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A centralidade no comando das funções biológicas justifica as inúmeras pesquisas que utilizam a 
molécula do DNA como matéria-prima na obtenção de diversos produtos e tecnologias, as quais 
visam melhorias para os setores de saúde; industrial e ambiental. Alfabetização Científica (AC) é de 
extrema importância na formação crítica dos indivíduos nesse contexto de aprimoramento, que direta 

interfere em nossas vidas. As discussões científicas que configuram a AC atuam 
como ferramenta de grande proveito na relação ensino-aprendizagem de Biologia/Ciências, 
especialmente na condução de assuntos complexos (terapia gênica, transgênicos por exempl
Entretanto, os fatores socioeconômicos e os aspectos infra estruturais inerentes à rede pública de 
ensino têm dificultado a efetivação da AC com seus alunos. O objetivo desse trabalho foi analisar o 
conhecimento dos estudantes de 3º ano do Ensino Médio de um colégio público na cidade de Feira 
de Santana, Bahia, sobre a molécula de DNA no contexto da AC. Na metodologia foi empregado um 
questionário com questões objetivas e discursivas a respeito da estrutura e características do DNA, 

pectos relacionados à sua manipulação (transgenia, por exemplo). Os 
participantes dessa pesquisa foram estudantes do 3º ano do Ensino Médio de um colégio público da 
referida cidade, escolhidos aleatoriamente. A coleta de dados ocorreu no período de junho a
de 2014, em dias e horários agendados com a direção do colégio. Trata-se de um estudo qualitativo, 
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A centralidade no comando das funções biológicas justifica as inúmeras pesquisas que utilizam a 
versos produtos e tecnologias, as quais 

visam melhorias para os setores de saúde; industrial e ambiental. Alfabetização Científica (AC) é de 
extrema importância na formação crítica dos indivíduos nesse contexto de aprimoramento, que direta 

interfere em nossas vidas. As discussões científicas que configuram a AC atuam 
aprendizagem de Biologia/Ciências, 

especialmente na condução de assuntos complexos (terapia gênica, transgênicos por exemplo). 
Entretanto, os fatores socioeconômicos e os aspectos infra estruturais inerentes à rede pública de 
ensino têm dificultado a efetivação da AC com seus alunos. O objetivo desse trabalho foi analisar o 

de um colégio público na cidade de Feira 
de Santana, Bahia, sobre a molécula de DNA no contexto da AC. Na metodologia foi empregado um 
questionário com questões objetivas e discursivas a respeito da estrutura e características do DNA, 

pectos relacionados à sua manipulação (transgenia, por exemplo). Os 
participantes dessa pesquisa foram estudantes do 3º ano do Ensino Médio de um colégio público da 
referida cidade, escolhidos aleatoriamente. A coleta de dados ocorreu no período de junho a agosto 

se de um estudo qualitativo, 
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Anais do 1º Congresso 

 

e as respostas obtidas foram analisadas em comparação ao conteúdo apresentado nos livros 
didáticos adotados pelos professores de Biologia da referida
trabalho seguiu as recomendações estabelecidas na Resolução 196/96 vigente no período de sua 
realização, e o projeto foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de 
Feira de Santana (CEP/UEFS nº
alunos, dos quais 16 (70%) evidenciaram bom entendimento sobre a estrutura e a importância do 
DNA, mas não se sentem habilitados para ingressar em discussões dos temas científicos que 
permeiam nossas vidas, como a liberação de organismos geneticamente modificados no meio 
ambiente. Evidenciamos erros conceituais (DNA tem fita simples, por exemplo) não compatíveis para 
estudantes do 3º ano no Ensino Médio, o que por sua vez sugere falhas no processo 
aprendizagem. Não constatamos a prática de AC nas aulas de Biologia no colégio visitado. 
Incentivamos a prática de discussões científicas em sala de aula, ainda que por meio de notícias em 
jornais e rádio, ou que utilizem artigos científicos em p
estudantes, e recomendamos a prática de games na correção dos erros conceituais detectados. 

 

Palavras-chave: Ácido nucléicos; Ensino de qualidade; Modificação genética. 

 

 

 

 

º Congresso Nacional online de Estudos Científicos

e as respostas obtidas foram analisadas em comparação ao conteúdo apresentado nos livros 
didáticos adotados pelos professores de Biologia da referida unidade escolar. A condução desse 
trabalho seguiu as recomendações estabelecidas na Resolução 196/96 vigente no período de sua 
realização, e o projeto foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de 
Feira de Santana (CEP/UEFS nº CAAE 19914113.8.0000.0053). Participaram dessa pesquisa 23 
alunos, dos quais 16 (70%) evidenciaram bom entendimento sobre a estrutura e a importância do 
DNA, mas não se sentem habilitados para ingressar em discussões dos temas científicos que 

sas vidas, como a liberação de organismos geneticamente modificados no meio 
ambiente. Evidenciamos erros conceituais (DNA tem fita simples, por exemplo) não compatíveis para 
estudantes do 3º ano no Ensino Médio, o que por sua vez sugere falhas no processo 
aprendizagem. Não constatamos a prática de AC nas aulas de Biologia no colégio visitado. 
Incentivamos a prática de discussões científicas em sala de aula, ainda que por meio de notícias em 
jornais e rádio, ou que utilizem artigos científicos em português para estimular a análise crítica dos 
estudantes, e recomendamos a prática de games na correção dos erros conceituais detectados. 

: Ácido nucléicos; Ensino de qualidade; Modificação genética.  
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e as respostas obtidas foram analisadas em comparação ao conteúdo apresentado nos livros 
unidade escolar. A condução desse 

trabalho seguiu as recomendações estabelecidas na Resolução 196/96 vigente no período de sua 
realização, e o projeto foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de 

CAAE 19914113.8.0000.0053). Participaram dessa pesquisa 23 
alunos, dos quais 16 (70%) evidenciaram bom entendimento sobre a estrutura e a importância do 
DNA, mas não se sentem habilitados para ingressar em discussões dos temas científicos que 

sas vidas, como a liberação de organismos geneticamente modificados no meio 
ambiente. Evidenciamos erros conceituais (DNA tem fita simples, por exemplo) não compatíveis para 
estudantes do 3º ano no Ensino Médio, o que por sua vez sugere falhas no processo de ensino-
aprendizagem. Não constatamos a prática de AC nas aulas de Biologia no colégio visitado. 
Incentivamos a prática de discussões científicas em sala de aula, ainda que por meio de notícias em 

ortuguês para estimular a análise crítica dos 
estudantes, e recomendamos a prática de games na correção dos erros conceituais detectados.  


