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O RNA, O CORONAVÍRUS

 

RESUMO 

A pandemia do novo coronavírus acrescentou aos noticiários, termos geralmente utilizados 
em meios específicos da área das ciências biológicas, a exemplo, de vírus, PCR (Cadeia em 
reação da polimerase), RNA (ácido ribonucleico), antígeno, anticorpo, siglas 
entre outros. As reportagens chegam à comunidade com um volume de informação a ser 
entendida, doravante os telespectadores precisam de um conhecimento básico em biologia 
para uma melhor compreensão, sendo um dos conteúdos curriculares do Ens
Portanto, o objetivo desse trabalho, foi averiguar o entendimento dos alunos do Centro 
Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC) sobre o RNA, bem como é realizada a pesquisa da 
vacina contra o coronavírus através de tecnologia com RNA mensageiro e com
gostariam de entender esse processo. Foi realizado um questionário on line através do 
google formulários com os alunos do CJCC, um projeto público Estadual que oferece cursos 
como atividade complementar no turno oposto ao da escola regular e que deu
aos cursos em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA 
questionário consta de uma reportagem de uma empresa de biotecnologia com testes 
promissores com a vacina de RNA mensageiro e questões sobre o RNA. 100% dos 
entrevistados aceitaram a utilização de suas respostas em pesquisas científicas. 
Responderam ao questionário 31 estudantes, dos cursos Mutantes (introdução a genética), 
No Mundo da Lua (Astronomia e Astronáutica), Studio Plantas (botânica) e membros do 
Clube de Ciências, todos cursam o Ensino Médio. Quando questionados o que vem na 
mente quando lê a palavra RNA, a maioria associou ao DNA (ácido desoxirribonucleico), 
genética, produção de proteína e alguns termos mais genéricos como vírus, corpo humano, 
biologia, ciências e 5 alunos não sabiam responder. Algumas frases como fita única, bases 
nitrogenadas, associando ao conteúdo específico do Ensino Médio. Na pergunta sobre 
quantos tipos de moléculas de RNA foram descobertas 41,9% apontaram 3 tipos, o que 
pode ser explicado por serem três tipos que aparecem com maior frequência em livros 
didáticos e nos currículos de Biologia do Ensino Médio. Quanto ao entendimento do 
funcionamento da vacina de RNA mensageiro que tomou conta dos jornais e redes sociais 
em abril, 22,6% respondeu que entende como funciona, 29% respondeu que não sabe e 
48,4% que entendeu em parte, mas que falta conhecimento do que é RNA. Quando 
questionado a forma para aprender sobre o RNA, 32,3% respondeu com aulas expositivas, 
29% com animação no youtube ou outra rede social, 12,9% com a criação da molécula com 
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A pandemia do novo coronavírus acrescentou aos noticiários, termos geralmente utilizados 
em meios específicos da área das ciências biológicas, a exemplo, de vírus, PCR (Cadeia em 
reação da polimerase), RNA (ácido ribonucleico), antígeno, anticorpo, siglas 
entre outros. As reportagens chegam à comunidade com um volume de informação a ser 
entendida, doravante os telespectadores precisam de um conhecimento básico em biologia 
para uma melhor compreensão, sendo um dos conteúdos curriculares do Ens
Portanto, o objetivo desse trabalho, foi averiguar o entendimento dos alunos do Centro 
Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC) sobre o RNA, bem como é realizada a pesquisa da 
vacina contra o coronavírus através de tecnologia com RNA mensageiro e com
gostariam de entender esse processo. Foi realizado um questionário on line através do 
google formulários com os alunos do CJCC, um projeto público Estadual que oferece cursos 
como atividade complementar no turno oposto ao da escola regular e que deu
aos cursos em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA - moodle) durante a quarentena. O 
questionário consta de uma reportagem de uma empresa de biotecnologia com testes 
promissores com a vacina de RNA mensageiro e questões sobre o RNA. 100% dos 
entrevistados aceitaram a utilização de suas respostas em pesquisas científicas. 
Responderam ao questionário 31 estudantes, dos cursos Mutantes (introdução a genética), 
No Mundo da Lua (Astronomia e Astronáutica), Studio Plantas (botânica) e membros do 

be de Ciências, todos cursam o Ensino Médio. Quando questionados o que vem na 
mente quando lê a palavra RNA, a maioria associou ao DNA (ácido desoxirribonucleico), 
genética, produção de proteína e alguns termos mais genéricos como vírus, corpo humano, 

ogia, ciências e 5 alunos não sabiam responder. Algumas frases como fita única, bases 
nitrogenadas, associando ao conteúdo específico do Ensino Médio. Na pergunta sobre 
quantos tipos de moléculas de RNA foram descobertas 41,9% apontaram 3 tipos, o que 

ser explicado por serem três tipos que aparecem com maior frequência em livros 
didáticos e nos currículos de Biologia do Ensino Médio. Quanto ao entendimento do 
funcionamento da vacina de RNA mensageiro que tomou conta dos jornais e redes sociais 

, 22,6% respondeu que entende como funciona, 29% respondeu que não sabe e 
48,4% que entendeu em parte, mas que falta conhecimento do que é RNA. Quando 
questionado a forma para aprender sobre o RNA, 32,3% respondeu com aulas expositivas, 

youtube ou outra rede social, 12,9% com a criação da molécula com 
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A pandemia do novo coronavírus acrescentou aos noticiários, termos geralmente utilizados 
em meios específicos da área das ciências biológicas, a exemplo, de vírus, PCR (Cadeia em 
reação da polimerase), RNA (ácido ribonucleico), antígeno, anticorpo, siglas como IgM, IgG, 
entre outros. As reportagens chegam à comunidade com um volume de informação a ser 
entendida, doravante os telespectadores precisam de um conhecimento básico em biologia 
para uma melhor compreensão, sendo um dos conteúdos curriculares do Ensino Médio. 
Portanto, o objetivo desse trabalho, foi averiguar o entendimento dos alunos do Centro 
Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC) sobre o RNA, bem como é realizada a pesquisa da 
vacina contra o coronavírus através de tecnologia com RNA mensageiro e como eles 
gostariam de entender esse processo. Foi realizado um questionário on line através do 
google formulários com os alunos do CJCC, um projeto público Estadual que oferece cursos 
como atividade complementar no turno oposto ao da escola regular e que deu seguimentos 

moodle) durante a quarentena. O 
questionário consta de uma reportagem de uma empresa de biotecnologia com testes 
promissores com a vacina de RNA mensageiro e questões sobre o RNA. 100% dos 
entrevistados aceitaram a utilização de suas respostas em pesquisas científicas. 
Responderam ao questionário 31 estudantes, dos cursos Mutantes (introdução a genética), 
No Mundo da Lua (Astronomia e Astronáutica), Studio Plantas (botânica) e membros do 

be de Ciências, todos cursam o Ensino Médio. Quando questionados o que vem na 
mente quando lê a palavra RNA, a maioria associou ao DNA (ácido desoxirribonucleico), 
genética, produção de proteína e alguns termos mais genéricos como vírus, corpo humano, 

ogia, ciências e 5 alunos não sabiam responder. Algumas frases como fita única, bases 
nitrogenadas, associando ao conteúdo específico do Ensino Médio. Na pergunta sobre 
quantos tipos de moléculas de RNA foram descobertas 41,9% apontaram 3 tipos, o que 

ser explicado por serem três tipos que aparecem com maior frequência em livros 
didáticos e nos currículos de Biologia do Ensino Médio. Quanto ao entendimento do 
funcionamento da vacina de RNA mensageiro que tomou conta dos jornais e redes sociais 

, 22,6% respondeu que entende como funciona, 29% respondeu que não sabe e 
48,4% que entendeu em parte, mas que falta conhecimento do que é RNA. Quando 
questionado a forma para aprender sobre o RNA, 32,3% respondeu com aulas expositivas, 

youtube ou outra rede social, 12,9% com a criação da molécula com 
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atividades mão na massa (aprendizagem criativa), 9,7% com leitura de textos e livros, 6,5% 
com mensagens pelo Whatzapp e nenhum aluno respondeu que não tem interesse em 
aprender sobre o RNA. Conclui
RNA precisa ser abordado de uma maneira contextualizada com os alunos, sendo 
necessário, além de aulas expositivas, estratégias metodológicas ativas, para uma 
aprendizagem mais significativa
aprendizagem criativa serão criadas para aprendizagem do RNA.

Palavras-chave: Ensino de biologia; genética; vacina.
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atividades mão na massa (aprendizagem criativa), 9,7% com leitura de textos e livros, 6,5% 
com mensagens pelo Whatzapp e nenhum aluno respondeu que não tem interesse em 

. Conclui-se então, que os alunos se interessam pelo tema e que o 
RNA precisa ser abordado de uma maneira contextualizada com os alunos, sendo 
necessário, além de aulas expositivas, estratégias metodológicas ativas, para uma 
aprendizagem mais significativa pelos estudantes. Atividades mão na massa e com 
aprendizagem criativa serão criadas para aprendizagem do RNA. 

: Ensino de biologia; genética; vacina. 
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se então, que os alunos se interessam pelo tema e que o 
RNA precisa ser abordado de uma maneira contextualizada com os alunos, sendo 
necessário, além de aulas expositivas, estratégias metodológicas ativas, para uma 
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