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RESUMO

O LEGADO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA A ALFABETIZAÇÃO GENÉTICA
DOS CIDADÃOS
AUTOR: Rodrigo Buske
ORIENTADORA: Marlise Ladvocat Bartholomei-Santos

Os conhecimentos genéticos estão a cada dia mais presentes no cotidiano dos cidadãos. Desta
forma, esta pesquisa teve como objetivo avaliar como o ensino de genética, realizado durante
a Educação Básica no Brasil, está preparando os futuros cidadãos para compreenderem,
interagirem e tomarem decisões conscientes no que diz respeito a estes conhecimentos, isto é,
está realizando a alfabetização científica dos futuros cidadãos. Para tanto, elaboramos,
validamos e aplicamos dois instrumentos (questionários): um com objetivo específico de
avaliar noções básicas sobre herança mendeliana e, o outro, com o objetivo de avaliar a
alfabetização genética dos cidadãos que já concluíram a educação básica. O primeiro
questionário foi aplicado a 114 estudantes do terceiro ano do ensino médio de uma escola
pública de Santa Maria – RS, e o segundo, e principal, a 1222 estudantes de graduação de
diferentes cursos da UFSM. Em ambos os instrumentos, compostos por questões de múltipla
escolha, além da avaliação de conhecimentos genéticos, também foram avaliadas as certezas
dos estudantes sobre seus conhecimentos. Os resultados demonstraram que a alfabetização
genética proporcionada pela educação básica no Brasil ainda é deficitária. De maneira geral, a
maioria dos cidadãos não compreende corretamente conceitos básicos e as aplicações de
genética. Ainda, vários estudantes demonstraram ter certeza sobre seus conhecimentos,
ignorando o fato de os mesmos estarem errados. A mídia demonstrou ter um papel importante
na alfabetização genética dos alunos, bem como a realização de formação complementar em
cursos pré-vestibular. Durante o desenvolvimento da pesquisa também foram discutidas
questões sobre a alfabetização científica e o ensino de ciências, assim como questões sobre a
importância da formação continuada de um professor. Como perspectivas futuras, o
questionário principal será aplicado em outras universidades para obtenção de mais dados,
fornecendo assim um melhor panorama sobre a alfabetização genética proporcionada pela
Educação Básica no Brasil.
Palavras – chave: Alfabetização Genética. Educação Básica. Instrumento de Avaliação.
Ensino de genética. Mídia.

ABSTRACT

THE LEGACY OF BASIC EDUCATION FOR GENETIC LITERACY OF CITIZENS
AUTHOR: Rodrigo Buske
ADVISOR: Marlise Ladvocat Bartholomei-Santos

Genetic knowledge is increasingly present in everyday life. In this way, this research had as
objective to evaluate how the genetic teaching, during the Basic Education in Brazil, is
preparing the future citizens to understand, to interact and to make conscious decisions with
respect to this knowledge. In order to do so, we elaborated, validated and applied two
instruments (questionnaires): one with the specific purpose of evaluating Mendelian
inheritance and the other with the objective of evaluating the genetic literacy of citizens who
have already completed basic education. The first questionnaire was applied to 114 high
school senior students in a public school in Santa Maria - RS, and the second, and main, to
1222 undergraduate students in UFSM. In both instruments, composed of multiple-choice
questions, besides the evaluation of genetic knowledge, the students' certainties about their
knowledge were also evaluated. The results showed that the genetic literacy provided by basic
education in Brazil is still deficient. In general, most citizens do not correctly understand
basic concepts and applications of genetics. Yet, several students have demonstrated
confidence in their knowledge, ignoring the fact that they are wrong. The media has proven to
play an important role in the genetic literacy of students, as well as complementary training in
pre-university courses. During the development of the research were also discussed issues
about scientific literacy and science teaching, as well as questions about the importance of
continuing teacher training. As future perspectives, the main questionnaire will be applied in
other universities to obtain more data, thus providing a better picture of the genetic literacy
offered by the Basic Education in Brazil.

Keywords: Genetic Literacy. Basic Education. Evaluation Tool. Genetic Teaching. Media.
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1 APRESENTAÇÃO
Os resultados e discussões apresentadas nesta tese são fruto de um contexto que se
desenvolve há, aproximadamente, 15 anos de vida profissional. Achei pertinente explicar aqui
um pouco de minha trajetória, uma vez que o caminho percorrido até o momento influenciou
diretamente minha maneira de escrever, pensar a educação e, principalmente, discutir os
resultados aqui apresentados. Acredito que com isso eu possa auxiliar você leitor a
compreender melhor minhas reflexões acerca do que foi produzido.
Primeiramente preciso esclarecer que nunca planejei ser professor. Criado na zona
rural de uma cidade do interior, filho de agricultores, sem muito estudo, a única certeza que
tinha em minha mente era a de que eu não queria trabalhar na agricultura. Sempre tive
orgulho de meus pais, mas eu percebia que aquela não era uma vida para mim. Por isso, via na
educação a minha grande oportunidade de mudar de vida. Felizmente meus pais sempre
apoiaram e incentivaram meus estudos. De fato, a educação me auxiliou a ter uma vida
diferente de várias gerações da minha família. Talvez isso explique o grande carinho e
gratidão que eu tenho quando falo sobre educação.
No final da década de 90, durante meu ensino médio, tive o primeiro contato com os
conhecimentos de genética. Desde então comecei a me interessar mais pela área. Na mesma
época as possibilidades e consequências do projeto genoma humano me faziam pensar longe.
Decidi então cursar biologia. Como já falei, o objetivo inicial não era ser professor. Minha
timidez excessiva quase atrapalhava meu convívio social. Na época, uma visão
descontextualizada e individualista sobre ciência me fazia acreditar que conseguiria realizar
pesquisas de maneira isolada, sem contatos e interações com outras pessoas. Daí os planos de
ser pesquisador!! Já tinha tudo traçado na minha mente: entraria na universidade aos 16 anos,
me formaria com 20 anos. Seguiria direto para o mestrado e, após, para o doutorado. Aos 26
anos almejava ser doutor! Hoje posso dizer que felizmente os planos não ocorreram conforme
o planejado.
No início dos anos 2000, nos primeiros semestres do curso, uma oportunidade mudou
meus planos: um projeto de curso pré-vestibular para alunos carentes – Práxis Pré-Vestibular
Popular, criado por alunos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), precisava de
professores voluntários. Como sempre gostei de ajudar e de desafios, comecei ali minha
trajetória de professor. O frio na barriga por falar em público logo foi se tornando
insignificante perto do olhar carinhoso e agradecido dos alunos. Em sua maioria, pessoas
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humildes que passavam o dia trabalhando e viam naquela oportunidade única, uma chance de
alcançar a tão almejada universidade pública e gratuita. Naquele momento meus planos
começaram a mudar e a paixão pela sala de aula só cresceu.
Apesar de ter escolhido, então, a licenciatura, sempre trabalhei com pesquisa,
principalmente nas chamadas “áreas duras”. Ainda durante a graduação tive meu primeiro
contato com a pesquisa em ensino de ciências, quando fui bolsista de iniciação científica no
Núcleo de Educação em Ciências (NEC), trabalhando, principalmente, com pesquisas sobre o
uso de analogias no ensino de Biologia. A imaturidade e a falta de experiência como professor
não me permitiram ter a real noção das implicações das pesquisas que fazia na época e nem a
fazer maiores reflexões sobre educação. Talvez por isso não continuei na área naquele
momento.
Em 2004 conclui a graduação. Já havia deixado de lado os planos para entrar no
mestrado. Apesar de ter vivenciado a pesquisa em diferentes áreas, o Rodrigo professor já
sobrepujava o Rodrigo pesquisador. Viajava para dar aulas em diferentes cidades e aquilo
tomava muito meu tempo para pensar em pós-graduação. Com o passar do tempo e a correria
proporcionada pela vida de professor, acabei entrando no mestrado apenas em 2008, na área
de farmacologia. E agora, com 36 anos, 10 anos após o planejamento inicial daquele “projeto
de pesquisador”, voltei para a pesquisa e para o ensino de ciências e estou concluindo o meu
doutoramento.
Certamente todas as mudanças de plano, os intervalos entre as pós-graduações, a
possibilidade de realizar mestrado e, agora, o doutorado, me permitiram avaliar o grande
ganho que tive até aqui: a oportunidade de reavaliar minha prática como professor diversas
vezes e a possibilidade de contribuir com a ciência no país.
Hoje, em um período em que a ciência e a educação brasileira vivem tempos sombrios,
de carência de investimentos e de valorização, como professor-pesquisador escrevo esta tese,
quase que, como forma de resistência. Com ela, tento retribuir para a sociedade todos os anos
de educação pública, gratuita e de qualidade que vivenciei, ao mesmo tempo em que espero
que os conhecimentos produzidos e reflexões aqui realizadas auxiliem colegas que, assim
como eu, acreditam que a pesquisa e a educação são fundamentais para a melhoria de uma
nação.
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Esta tese, que aqui apresento, demonstra os resultados e reflexões sobre trabalhos
desenvolvidos ao longo de 4 anos, sempre com enfoque no ensino de ciências e, mais
especificamente, no ensino de genética, seu cerne. Procurei organizá-la em 5 partes:
I. Introdução – Onde apresento um contexto geral do ensino de ciências e genética, procuro
justificar minha pesquisa e apresentar meu problema de pesquisa e objetivos;
II. Referencial Teórico – Onde procuro fornecer um background das teorias e pesquisas que
nortearam meu trabalho e minhas reflexões;
III. Resultados – Onde apresento os 4 trabalhos desenvolvidos ao longo do curso: o primeiro,
avaliando a visão de alunos sobre os cientistas e sobre a ciência; o segundo, apresentando
minhas preocupações sobre as possíveis consequências do uso de indicadores educacionais
como o IDEB para o ensino de ciências; o terceiro, criando e analisando um instrumento para
avaliar conceitos básicos de genética presentes em alunos concluintes do ensino médio (3º
ano) e, o quarto, e mais importante, criando um instrumento, validando-o e implementando-o
em grande escala com o intuito de avaliar o nível de alfabetização genética proporcionada
pela educação básica brasileira.
IV. Discussão – Onde faço considerações e reflexões sobre os trabalhos desenvolvidos e,
principalmente, como eles influenciaram mudanças na minha prática como professor;
V. Considerações Finais – Onde apresento conclusões e perspectivas futuras de trabalho.
Este trabalho representa a conclusão de uma etapa, de algo que chega ao mesmo fim,
porém com um desenvolvimento totalmente diferente do planejado: um futuro pesquisador
que nunca cogitou dar aulas, transforma-se em um professor, apaixona-se pela profissão, e
acaba tornando-se um professor-pesquisador do seu objeto de ensino e de sua prática.
Boa leitura!
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2 INTRODUÇÃO
Analisando a educação brasileira, em meados da década de 1990 ocorreu a sua última
grande reforma com a criação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN) (BRASIL, 1996). A partir desta nova lei os anos finais da Educação Básica,
correspondentes ao chamado Ensino Médio, deixariam de ter somente um caráter de formação
profissional e pré-universitária, passando agora a ter também um comprometimento com a
formação humana do educando, tendo como princípios a educação para a cidadania, formação
ética e desenvolvimento do pensamento crítico. Para que isso ocorresse, os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1999), documentos que surgiram como
consequência da nova LDBEN, já orientavam que toda a escola deveria ter uma nova postura
metodológica, que seria difícil de ser implementada, pois exigiria a alteração de hábitos de
ensino há muito tempo consolidados. As disciplinas de ciências, em específico, deveriam
mudar seu caráter propedêutico, focado na exposição e memorização de conceitos a serem
utilizados nos próximos níveis de ensino e/ou na aprovação em exames/ provas, e passar a
proporcionar a alfabetização científica dos alunos. Como um slogan educacional e global da
época, o termo alfabetização científica tornou-se recorrente em currículos escolares. Dessa
forma, o ensino de ciências deveria possibilitar aos alunos: utilizar conceitos científicos e
integrar valores e saberes para tomada de decisões responsáveis na vida cotidiana;
compreender que a sociedade exerce um controle sobre as ciências e as tecnologias, assim
como a ciência e a tecnologia imprimem sua influência à sociedade; reconhecer tanto os
limites como a utilidade das ciências e as tecnologias no progresso do bem-estar humano
(FOUREZ, 1997). Esta mesma perspectiva para o ensino de ciências mantém-se até hoje.
Mais especificamente, o ensino de biologia tem grande potencial de auxiliar a
concretização da alfabetização científica dos estudantes, uma vez que seu objeto de ensino se
encontra muito próximo de todos, está ao nosso redor. Ser alfabetizado cientificamente é
saber ler a linguagem em que está escrita a natureza, uma vez que a ciência é uma forma de
linguagem construída pelos humanos para explicar o mundo natural (CHASSOT, 2003).
Dessa forma, o ensino de biologia pode auxiliar os estudantes nessa leitura de mundo, uma
vez que sua linguagem científica tem notoriamente se integrado ao nosso vocabulário. Termos
como DNA, cromossomo, genoma, clonagem, efeito estufa, transgênico não são mais termos
completamente desconhecidos para a maioria das pessoas.
Porém, em algumas áreas da biologia, as mudanças ocorrem muito rapidamente e isso
pode dificultar a compreensão correta dos conceitos e das implicações dos novos
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conhecimentos produzidos e suas tecnologias associadas. Tal fato ocorre com a genética, área
da biologia que sofreu e vem sofrendo muitas alterações nas últimas décadas. Associado a
isto, os conhecimentos de genética e suas aplicações são constantemente divulgados na mídia
e cada dia mais presentes no cotidiano dos cidadãos comuns. A aplicação da genética no
diagnóstico e tratamento de doenças, desenvolvimento de medicamentos, produção industrial,
investigação forense, proteção de plantações e em esportes, cada vez mais influencia as
práticas sociais (BOERWINKEL, et al., 2017). Nesse sentido, há a necessidade de o ensino de
biologia proporcionar, além da alfabetização científica, de maneira mais geral, também a
alfabetização genética dos estudantes, isto é, proporcionar que os futuros cidadãos sejam
capazes de compreender, interagir conscientemente e tomar decisões fundamentadas sobre a
imensa gama de informações genéticas que os cerca e, cada vez mais, o fará. Para tanto, é
necessário que o ensino de genética forneça conceitos básicos, complexos, propicie o
desenvolvimento de habilidades e apresente as novas tecnologias, discutindo suas
implicações. Nesse sentido, procurar entender como o ensino de genética está proporcionando
a efetiva alfabetização genética dos futuros cidadãos se faz necessário.

2.1 PROBLEMA DA PESQUISA
Qual o legado da educação básica brasileira para a alfabetização genética dos futuros
cidadãos? Ele permite que os cidadãos compreendam o funcionamento de seu corpo e possam
interagir de maneira consciente e adequada com os conhecimentos de genética que fazem
parte de seu dia a dia?

2.2 TESE
Apesar da maior circulação de informações relacionadas à genética na vida cotidiana
das pessoas, o ensino de genética durante a educação básica não está proporcionando um bom
nível de alfabetização genética dos futuros cidadãos.

2.3 OBJETIVOS
2.3.1 Objetivo geral
Avaliar o nível de alfabetização genética proporcionado pelo ensino de genética,
durante a educação básica, aos futuros cidadãos.
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2.3.2 Objetivos específicos
• Produzir, validar e aplicar um questionário específico para avaliar a alfabetização
genética de indivíduos que já concluíram a educação básica no Brasil;
• Investigar quais tópicos de genética não foram contemplados durante a vida escolar
dos estudantes;
• Verificar qual “grau de certeza” os estudantes apresentam sobre seus conhecimentos;
• Identificar a influência da mídia e de formações complementares sobre a alfabetização
genética dos estudantes;
• Comparar o nível de alfabetização genética proporcionado pelas escolas públicas e
privadas no Brasil;
• Avaliar como está o conhecimento de alunos, que estão concluindo e já concluíram a
educação básica, sobre conceitos básicos de genética.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 O ENSINO DE CIÊNCIAS E A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA
Os primórdios da área pesquisa no ensino de ciências no Brasil datam do início dos
anos 1960 com a “importação” de projetos de ensino de países estrangeiros. Na década
seguinte, surgem os primeiros grupos de ensino, na Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE), especificamente na área de ensino de Física e Matemática (NARDI, 2005). A partir
de então, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES)
começa a apoiar o desenvolvimento de projetos de educação científica, intensificando a
pesquisa e produção de conhecimento na área. No final da década de 1990, tamanha produção
culmina com a realização do I Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências
(ENPEC) e a criação da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências
(ABRAPEC), apesar de eventos específicos das áreas de ensino já ocorrerem desde os anos
1970 (Física) e 1980 (Biologia e Química) (NARDI, 2005). Desde então, o número de
programas de pós-graduação, de pesquisadores, assim como a produção na área, aumentou
consideravelmente.
Especificamente falando sobre o ensino de ciências escolar, este passou efetivamente a
ser incorporado ao currículo escolar ainda nos anos de 1930, quando começa um processo de
busca de sua inovação (KRASILCHIK, 1980 apud SANTOS, 2007). Ao longo dos anos, o
desenvolvimento científico e tecnológico exerceu forte influência sobre o ensino de ciências.
A partir da Segunda Guerra Mundial, a ciência e a tecnologia transformaram-se num enorme
empreendimento socioeconômico, fazendo com que as transformações mais significativas no
ensino de ciências ocorressem após esse período, uma vez que houve uma preocupação global
com o desenvolvimento científico e tecnológico das nações (CHASSOT, 2000). Na década de
1980, a influência de teorias cognitivistas, principalmente o construtivismo de Piaget, fez com
o ensino de ciências preconizasse o desenvolvimento de habilidades cognitivas; sugerindo que
os estudantes lidassem diretamente com materiais e realizassem experiências para aprender de
modo significativo. Fundamentadas no pressuposto do aprender-fazendo, tais atividades
deveriam ser desenvolvidas segundo uma “metodologia científica” e tinham a finalidade de
contribuir com a formação de futuros cientistas (KRASILCHIK, 1987 apud NASCIMENTO
et al., 2010). Apesar disso, o ensino de ciências continuou sendo desenvolvido de modo
informativo, principalmente devido às precárias condições de trabalho que os professores
encontravam nas escolas e às carências de formação específica que apresentavam. Segundo
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Nascimento et al. (2010), os resultados esperados por esse “novo ensino de ciências” não se
concretizaram, principalmente por não ter havido uma articulação entre essas propostas
educativas e os processos de formação de professores. Ainda sob um olhar cognitivista,
durante a década de 1990, ficaram mais evidentes as relações existentes entre a ciência, a
tecnologia e os fatores socioeconômicos. Segundo Macedo (2004), isto deveria ter feito com
que o ensino de ciências começasse a criar condições para que os estudantes desenvolvessem
uma postura crítica em relação aos conhecimentos científicos e tecnológicos, relacionando-os
aos comportamentos do homem diante da natureza, porém, o ensino continuou sendo
desenvolvido de modo informativo e descontextualizado, favorecendo aos estudantes a
aquisição de uma visão positivista e neutra da ciência.
Uma importante tentativa de mudança nos paradigmas do ensino de ciências escolar,
no Brasil, ocorreu após a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN) da Educação em 1996 (BRASIL, 1996). Influenciada pelas discussões
globais sobre o papel do ensino de ciências e sobre alfabetização científica, as mudanças para
o ensino médio propostas pela lei acarretam uma reorientação do ensino de ciências brasileiro:
de um caráter propedêutico, que visava preparar para o mercado de trabalho ou para o
ingresso em universidades, para uma formação humana integral. Como formação humana e
integral entende-se o ato de desenvolver valores e competências, incluindo a formação ética e
o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico (BRASIL, 1999). Após a
nova LDBEN, foram criados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), documentos
norteadores da organização curricular de cada área do conhecimento. Os PCN orientadores da
área das ciências da natureza e matemática, destacam a necessidade de mudar convicções
equivocadas, culturalmente difundidas em toda a sociedade, de que os alunos são os
pacientes, de que os agentes são os professores e de que a escola estabelece simplesmente o
cenário do processo de ensino (BRASIL, 1999). Dessa forma, o aprendizado das Ciências,
além de promover competências como o domínio de conceitos e a capacidade de utilizar
fórmulas, deve desenvolver atitudes e valores através de atividades como discussões, leituras,
observações, experimentações e projetos. Para tanto, toda a escola deve ter uma nova postura
metodológica, que é difícil de ser implementada, pois exige a alteração de hábitos de ensino
há muito tempo consolidados (BRASIL, 1999).
A elaboração dos PCN deu-se em um contexto onde os objetivos do ensino de ciências
já vinham sendo discutidos por pesquisadores da área, no Brasil e no mundo. O consenso
entre os pesquisadores era que o principal objetivo do ensino de ciências era proporcionar a
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Alfabetização Científica (AC) dos estudantes. Porém, o significado de uma alfabetização
científica gerou e ainda gera muita discussão.
As discussões geradas acerca da AC não ocorrem somente entre os professores e
pesquisadores da área de ensino de ciências. Segundo Santos (2007, p. 477),
...os educadores em ciência se preocupam com a educação nos sistemas de ensino,
os cientistas sociais estão voltados para o interesse do público em geral por questões
científicas; os sociólogos, envolvidos com a interpretação diária da ciência; os
comunicadores da ciência, com a divulgação científica em sistemas não-formais; e
os economistas, interessados no crescimento econômico decorrente do maior
consumo da população por bens tecnológicos mais sofisticados que requerem
conhecimentos especializados, como o uso da informática.

O interesse de diferentes grupos na alfabetização científica, gera diferentes argumentos
e diferentes significações para ela. Norris e Philips (2003), em uma revisão bibliográfica sobre
as concepções defendidas para alfabetização científica, identificam duas grandes categorias de
AC: uma relativa à especificidade do conhecimento científico, envolvendo o conhecimento do
conteúdo científico e habilidade em distinguir ciência de não ciência; a compreensão da
ciência e de suas aplicações; o conhecimento do que vem a ser ciência; a independência no
aprendizado de ciência e a habilidade para pensar cientificamente e usar conhecimento
científico na solução de problemas; e outra, relativa à função social da ciência, englobando o
conhecimento necessário para participação inteligente em questões sociais relativas à ciência;
a compreensão da natureza da ciência, incluindo as suas relações com a cultura; a apreciação
do conforto da ciência, incluindo apreciação e curiosidade por ela; o conhecimento dos riscos
e benefícios da ciência e a habilidade para pensar criticamente sobre ciência e negociar com
especialistas.
De maneira semelhante, Sasseron e Carvalho (2011), em uma extensa revisão
bibliográfica sobre a temática, identificam e agrupam a alfabetização científica em três eixos
estruturantes: a compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos
fundamentais, a compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que
circundam sua prática e o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia,
sociedade e meio-ambiente.
Apesar de não ver demérito na discussão sobre a terminologia e seu significado, não
vejo necessidade na busca por um termo (alfabetização científica ou letramento científico ou
enculturação científica) e por uma definição única, uma vez que acredito que ela depende de
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aspectos históricos, culturais e sociais. Em sociedades com diferentes níveis tecnológicos e
diferentes problemas sociais, não faz sentido existir uma significação única e global para a
alfabetização científica. Concordo com Ratcliffe e Grace (2003) que argumentam que, se a
prioridade da alfabetização for melhorar o campo de conhecimento científico, preparando
novos cientistas, o enfoque curricular será centrado em conceitos científicos; se o objetivo for
voltado para a formação da cidadania, o enfoque englobará a função social e o
desenvolvimento de atitudes e valores.
As discussões e pesquisas sobre alfabetização científica no Brasil ainda permeiam o
ensino de Ciências. Porém, para Nascimento et al. (2010, p.233),
ainda é marcante o distanciamento entre os pressupostos educativos do ensino de
ciências e as possibilidades de torná-los concretos, o que se deve a uma complexa
relação epistemológica entre as ideias científicas e os pressupostos da educação
científica; às dificuldades dos professores em romper com uma profunda concepção
positivista de ciência e com uma concepção conservadora e autoritária de ensinoaprendizagem como acumulação de informações e de produtos da ciência, que
seguem influenciando e orientando suas práticas educativas; às suas carências de
formação geral, científica e pedagógica; às inadequadas condições objetivas de
trabalho que encontram no exercício da profissão e a determinadas políticas
educacionais fundamentadas em princípios contraditórios à formação crítica dos
cidadãos.

A necessidade de pesquisas e modificações no ensino de ciências e na alfabetização
científica dos estudantes tornam-se ainda mais evidentes quando observamos os dados do
Programme for International Student Assessment (PISA). Em sua última aplicação, no ano de
2015, o Brasil ficou nas últimas posições no desempenho em ciências, abaixo da média dos
países avaliados (401 pontos, comparados à média de 493 pontos) (OECD, 2015). Ainda, a
pesquisa Wellcome Global Monitor 2018, realizada em 144 países, mostrou que 35% dos
brasileiros desconfiam da ciência e que um em cada quatro acredita que a produção científica
não contribui para o país. Apenas 13% dos brasileiros entrevistados afirmaram ter "muita
confiança" na produção científica (WELCOME GLOBAL MONITOR, 2019).

3.2 O ENSINO DE GENÉTICA E A ALFABETIZAÇÃO GENÉTICA
Acompanhando as demais áreas do ensino de ciências, as pesquisas específicas
realizadas com o ensino de biologia datam da década de 1970 (SLONGO e DELIZOICOV,
2010). O primeiro encontro de ensino de biologia, chamado “Encontro Perspectivas do Ensino

27

de Biologia” (EPEB), ocorreu em 1984. Inicialmente fora organizado pela Faculdade de
Educação da USP e, posteriormente, em conjunto com outras universidades e com o apoio da
Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio), entidade nascida e estruturada no
interior desses encontros. Em 2005 ocorreu o “1º Encontro Nacional de Ensino de Biologia”
(ENEBIO), organizado pela SBEnBio (TEIXEIRA, 2008). Desde sua criação, o número de
participantes em ambos eventos, de periodicidade bianual, só tem aumentado, permitindo
trocas e a divulgação de pesquisas nos mais variados âmbitos da biologia. Como não há como
dissociar o ensino de biologia do ensino de ciências de maneira geral, podemos observar que
as mesmas mudanças ocorridas com o ensino de ciências, e discutidas no tópico anterior,
ocorreram com o ensino de biologia. Porém, em uma área do ensino de biologia, as alterações
ocorreram de maneira mais drástica e mais recentemente: na área da genética.
A genética é uma área de estudo cujo desenvolvimento é considerado recente, se
comparada a outras áreas. Para Kean (2013), a demonstração de que as observações de
Mendel eram aplicáveis a outros organismos, o estudo dos cromossomos e sua capacidade de
se distribuir nas células-filhas durante a divisão celular, a identificação da estrutura do DNA e
todos os processos atrelados à expressão e transmissão das características armazenadas no
DNA e as diferentes tecnologias geradas por esse conhecimento determinaram um salto no
conhecimento a respeito da herança genética. Para Boewinkel et al. (2017) a genética
modificou-se de uma simples subdisciplina da biologia a uma parte integral da maioria das
pesquisas biológicas, abrangendo múltiplos níveis de organização biológica.
Com o desenvolvimento do projeto Genoma Humano muitas questões foram
esclarecidas, ao mesmo tempo em que inúmeras outras surgiram, principalmente no que diz
respeito às inovações tecnológicas propiciadas pelo sequenciamento do DNA. Muitas
características humanas que eram julgadas como simples, apresentando um padrão
monogênico de herança, atualmente são percebidas como complexas, apresentando padrão
poligênico de herança (MCDONALD, 2011). Assim, podemos imaginar que os resultados de
estudos e as pesquisas genéticas influenciam e influenciarão cada vez mais as práticas sociais
na sociedade moderna (BOERWINKEL, et al., 2017).
Porém, as recentes descobertas e avanços na área de genética não conseguiram ser
acompanhadas pelo seu ensino. O distanciamento entre o correto entendimento científico da
genética e aquilo que é ensinado nas escolas aumentou muito nos últimos anos
(DOUGHERTY, et al., 2011). Tal distanciamento é evidenciado pelos resultados encontrados
nas pesquisas sobre o ensino de genética. As investigações envolvendo o ensino de genética
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também são relativamente atuais, sendo mais abundantes a partir da década de 80. Em uma
extensa revisão sobre o ensino de genética, Bugallo Rodriguez (1995) aponta que, desde os
primeiros estudos na área, a genética já se destacava como um dos conteúdos mais difíceis da
biologia. Entre as principais dificuldades encontradas nos trabalhos avaliados, o autor destaca:
• O uso exagerado de terminologias, muitas vezes semelhantes, que provoca confusão;
• Problemas em livros didáticos;
• A confusão provocada pelo uso de terminologias genéticas na linguagem coloquial;
• A relação entre conceitos distintos dentro da biologia, como meiose, mutações, etc;
• A dificuldade no estabelecimento de relações importantes como: replicação do DNA separação cromossômica; par de alelos – expressão de características; separação
cromossômica – transmissão de características;
• A falta de clareza nos conceitos básicos como: alelo, gene, DNA, cromossomos,
gametas, zigoto, característica, etc;
• A resolução de problemas, que diferencia a genética de outras áreas da biologia, uma
vez que requer um nível maior de conhecimento matemático e capacidade analítica.
Além disso, muitos alunos conseguem resolver problemas, porém sem relacionar com
os demais conceitos genéticos;
• A menor possibilidade de realização de atividades práticas.
Ao longos dos anos, diferentes estudos acabam encontrando as mesmas dificuldades,
sejam em questões conceituais e em terminologias (LEWIS e WOOD-ROBINSON, 2000;
LANIE et al., 2004; FABRÍCIO et al., 2006; SHAW et al., 2008; INFANTE-MALACHIAS
et al., 2010;

DOUGHERTY et al., 2011; TEMP e BARTHOLOMEI-SANTOS, 2014),

problemas em livros didáticos (CASAGRANDE, 2006; XAVIER et al., 2006; GERICKE et
al., 2012; BADZINSKI e HERMEL, 2015; PROCHAZKA e FRANZOLIN, 2018) ou
problemas na formação de professores (AMORIM, 1997; JUSTINA e BARRADA, 2003;
SAKA et al., 2006, CÁSTERA e CLÉMENT, 2014).
No Brasil, os conteúdos relacionados à genética são estudados principalmente durante
o ensino médio. Com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)
(BRASIL, 1996), este nível, que representa a última etapa da educação básica, passa a ter por
finalidade a formação humana, cidadã e ética dos alunos. Nesse sentido, o ensino de genética
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pode contribuir com os objetivos propostos pela LDBEN uma vez que ao apresentar os
conceitos e tecnologias associados à genética, pode apresentar temas geradores de discussões
sobre os princípios éticos do uso destas tecnologias e as consequências para o futuro da
espécie humana e da natureza.
Após a promulgação da LDBEN, diferentes documentos foram criados com
orientações visando o desenvolvimento de competências e habilidades para que o estudante,
ao final do ensino médio, possa ser um cidadão crítico, participativo e seguro ao tomar
decisões que irão trazer consequências não só para sua própria vida, mas também para o
futuro do país e do mundo. Um desses documentos, os PCN+ Ensino Médio (BRASIL, 2002),
orientam, especificamente sobre o ensino de genética, que a temática seja trabalhada de forma
que os estudantes:
• percebam a importância de fatores genéticos influenciando a saúde humana;
• comparem a organização, origem e funcionamento dos diferentes tipos celulares;
• compreendam a constituição genética das populações e os fatores que interferem na
mesma;
• sejam capazes de distinguir as características hereditárias das congênitas e
adquiridas;
• identifiquem, a partir de resultados de cruzamentos, os princípios básicos que
regem a transmissão de características hereditárias e os apliquem para interpretar o
surgimento de determinadas características;
• utilizem noções básicas de probabilidade para prever resultados de cruzamentos e
para resolver problemas envolvendo características diversas;
• identifiquem concepções pré-mendelianas sobre a hereditariedade, assim como os
códigos usados para representar as características genéticas em estudo;
• construam heredogramas a partir de dados levantados pelos alunos (junto a
familiares ou conhecidos) sobre a transmissão de certas características hereditárias.
• analisem aspectos genéticos do funcionamento do corpo humano como alguns
distúrbios metabólicos (albinismo, fenilcetonúria), ou os relacionados aos antígenos
e anticorpos, como os grupos sanguíneos e suas incompatibilidades;
• avaliem a importância do aconselhamento genético, analisando suas finalidades, o
acesso que a população tem a esses serviços e seus custos.
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• identifiquem as técnicas moleculares utilizadas para a detecção precoce de doenças
genéticas, seus custos, levantando informações junto a profissionais e serviços de
saúde;
• identifiquem o papel da terapia gênica no tratamento de doenças genéticas e seu uso
na medicina brasileira, pesquisando textos ou entrevistando profissionais da área;
• reconheçam a importância dos testes de DNA nos casos de determinação da
paternidade, investigação criminal e identificação de indivíduos;
• compreendam a natureza dos projetos genomas, especialmente os existentes no
país, listando seus objetivos como identificação dos genes, da sequência do DNA e
armazenamento dessas informações em bancos de dados;
• posicionem-se perante o uso das terapias genéticas, distinguindo aquelas que são
eticamente recomendadas daquelas que devem ser proibidas.
• avaliem a importância do aspecto econômico envolvido na utilização da
manipulação genética em saúde: o problema das patentes biológicas e a exploração
comercial das descobertas das tecnologias de DNA;
• posicionem-se perante a polêmica sobre o direito de propriedade das descobertas
relativas ao genoma humano, analisando argumentos de diferentes profissionais;
• construam o conceito de mutação, analisando os efeitos de determinados agentes
químicos e radioativos sobre o material hereditário;
• reconheçam o papel das mutações como fonte primária da diversidade genética,
analisando possíveis efeitos sobre o código genético provocados pelos erros na
molécula do DNA;
• reconheçam a reprodução sexuada e o processo meiótico como fonte de
variabilidade genética;
• relacionem os processos responsáveis pela diversidade genética para elaborar
explicações sobre a grande variedade de espécies no planeta.
• localizem o material hereditário em células de diferentes tipos de organismo
observadas ao microscópio, em fotos e representações esquemáticas;
• identifiquem a natureza do material hereditário em todos os seres vivos, analisando
sua estrutura química para avaliar a universalidade dessa molécula no mundo vivo;
• estabeleçam relação entre DNA, código genético, fabricação de proteínas e
determinação das características dos organismos;
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• identifiquem, a partir da leitura de textos de divulgação científica, as principais
tecnologias utilizadas para transferir o DNA de um organismo para outro: enzimas
de restrição, vetores e clonagem molecular;
• façam levantamentos de informações sobre a participação da engenharia genética
na produção de alimentos mais nutritivos e resistentes a pragas e herbicidas, de
produtos farmacêuticos, hormônios, vacinas, medicamentos e componentes
biológicos para avaliar sua importância;
• relacionem, entre os organismos manipulados geneticamente, aqueles que são
considerados benéficos para a população humana sem colocar em risco o meio
ambiente e demais populações e os que representam risco potencial para a natureza,
analisando os argumentos de diferentes profissionais.
Ao observarmos os tópicos acima, podemos perceber que os documentos propõem que
a genética seja trabalhada de forma interligada com os demais conteúdos de biologia. Ainda, a
comparação entre tais orientações com a realidade da educação básica brasileira, deixa em
evidência o quão difícil (se não impossível) é a sua concretização.
Os PCN+ ainda destacam que o ensino de genética não deve se limitar apenas à
familiarização dos alunos com conteúdos próprios dessa ciência e seus métodos
experimentais, mas sim deve servir de ferramenta para uma formação crítica que seja
instrumental no julgamento de questões que envolvam preconceitos e discriminações raciais e
no posicionamento diante de temas polêmicos, os quais estão diretamente relacionados ao seu
futuro (BRASIL, 2002).
Podemos observar que os documentos oficiais primam, de maneira mais geral, pela
alfabetização científica dos estudantes e, de maneira mais específica, podemos dizer que os
mesmos buscam a Alfabetização Genética (AG) dos futuros cidadãos. Apesar de não haver
um consenso sobre o que seria a alfabetização genética de um cidadão, autores como Bowling
et al. (2008) e McInerney (2002) a definem como “conhecimento suficiente e capacidade de
apreciação dos princípios genéticos que permitem a tomada de decisões conscientes para o
bem-estar pessoal e participação efetiva nas decisões sociais sobre questões genéticas”. Para
Jennings (2004), a alfabetização genética está relacionada a cidadania, significa
empoderamento, não um simples resultado de instrução. Segundo o autor, a ausência de
alfabetização genética entre um grande número de indivíduos evidencia uma falha sistêmica e
estrutural de uma sociedade, não uma falha pessoal.
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A alfabetização genética não está associada somente a um conjunto de conceitos que
os alunos devem possuir para interpretar um texto ou alguma notícia, mas também ao
desenvolvimento de competências que os permitam debater e avaliar os aspectos sociais,
econômicos, éticos e ambientais associados às novas tecnologias da genética. Dessa forma,
proporcionar a alfabetização genética dos estudantes significa permitir que eles consigam
compreender os conceitos, interagir corretamente e estarem aptos para posicionar-se frente às
diferentes informações genéticas, tomando decisões fundamentadas sobre questões que dizem
respeito a si mesmo e à sociedade em geral. Jennings (2004) destaca que, em alguns casos,
realizar a AG seria mais fácil se a maioria das pessoas não tivesse conhecimento algum sobre
genética. Porém, fontes parciais e distorcidas de informação genética, assim como pseudoconhecimento são comuns, e acabam influenciando atitudes e crenças que são difíceis de
mudar. Esta realidade torna a tarefa do professor e do profissional de saúde pública ainda
mais difícil.
Para Pedrancini et al. (2007) a genética não sofreu apenas alterações recentes no seu
corpo de conhecimentos, mas também no seu acesso aos cidadãos comuns. Para os autores, a
genética vem se popularizando de forma rápida e cada vez mais se faz presente na vida
cotidiana das pessoas, deixando de ser assunto exclusivo de cientistas ou de sala de aula,
sendo assunto de novelas, debates políticos, jornais e até programas de auditório. Da mesma
forma, se faz presente afetando nosso consumo, seja em produtos farmacêuticos, tecnologias
ou alimentos. Leite (2000), destaca que a mídia possui muita influência na construção de
visões sobre temas de genética na população brasileira e em outros países. Para este autor, a
visão negativa que se tem, por exemplo, sobre os produtos transgênicos, se deve, em parte
pela divulgação negativa desses produtos por parte da mídia. Nesse sentido, Lanie et al.
(2004) ressalta que os conhecimentos divulgados pela mídia nem sempre possuem acurácia
científica e, assim, podem prestar um desserviço à ciência.
Ao buscar a alfabetização genética dos estudantes, o ensino de biologia estará
permitindo que os futuros cidadãos tenham a capacidade de avaliar as diferentes informações
genéticas apresentadas da mídia, nos seus bens de consumo e também avaliar os riscos e
benefícios das tecnologias genéticas. Dessa forma, permitirá que os cidadãos possam
participar de debates, tomar decisões embasadas cientificamente, reconhecer notícias falsas e
entender como as tecnologias associadas a genética afetam a sua vida. Ao realizar a
alfabetização genética dos estudantes, a escola estará auxiliando na concretização da
alfabetização científica dos cidadãos, de maneira mais ampla.
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3.3 A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL
Uma preocupação que é (ou deveria ser) de suma importância para todos os
professores refere-se a forma pela qual os estudantes aprendem novos conteúdos. Isso torna-se
ainda mais imprescindível em uma sociedade onde os meios de comunicação e redes sociais
estão cada dia mais presentes na vida das pessoas, fazendo com que boa parte dos estudantes
não apresentem um total desconhecimento sobre os mais variados assuntos. Dessa forma, ao
longo de seu desenvolvimento, os estudantes vão criando suas próprias concepções, podendo
estas estarem corretas cientificamente, ou não. É justamente sobre essas concepções presentes
na estrutura cognitiva dos estudantes, denominadas concepções prévias, que se baseia a
Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David P. Ausubel (Ausubel et al., 1980).
A ascensão da Psicologia Cognitiva, durante a década de 70, direcionaram as
pesquisas na área de ensino e aprendizagem de Ciências para a compreensão dos processos
que envolvem a aprendizagem, com base na estrutura cognitiva do aprendiz. A Psicologia
Cognitiva preocupa-se com a atribuição de significados, compreensão e uso da informação,
procurando entender e explicar as entidades mentais, os processos e as disposições de
natureza mental. (POZO, 2002). O psicólogo David Ausubel, um dos representantes do
cognitivismo, propõe explicações teóricas para o processo de aprendizagem, considerando a
organização hierárquica das informações na estrutura cognitiva do aprendiz.
Para se entender a TAS de Ausubel, precisamos compreender o que seria uma
estrutura cognitiva. Para o professor Marco Antônio Moreira, principal estudioso e difusor na
teoria no Brasil, “a estrutura cognitiva é entendida como o conteúdo total de ideias de um
indivíduo e sua organização em uma área particular do conhecimento” (MOREIRA, 1999).
Dessa forma, o que existe no cérebro de quem vai aprender é importante e os resultados da
aprendizagem não são somente a consequência das aulas e/ ou atividades realizadas pelos
alunos. Os conhecimentos prévios que os estudantes têm sobre os diversos assuntos
influenciam nas suas interpretações de mundo e, consequentemente, na sua aprendizagem.
Segundo Ausubel, o fator isolado que mais influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já
sabe.
A grande característica da aprendizagem significativa defendida por Ausubel é a
interação entre o novo conhecimento e os conhecimentos prévios já existentes na estrutura
cognitiva do aprendiz. Para que ela ocorra, as novas informações devem se “ancorar” em
conceitos chamados subsunçores, estruturas cognitivas específicas já existentes no aprendiz.
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Quando a nova informação se relaciona com os subsunçores de maneira não arbitrária e
substantiva, diz-se que ocorreu uma aprendizagem significativa. De maneira não arbitrária e
substantiva significa, segundo Moreira (1999), uma interação com conhecimentos
especificamente relevantes, que compartilham características comuns, levando a uma
atribuição de novos significados, tanto para o novo conhecimento quanto para o subsunçor.
Ainda, Moreira (1999) destaca que quando ocorre pouca ou nenhuma interação entre o novo
conhecimento e os conceitos relevantes na estrutura cognitiva dos estudantes, ou quando a
interação ocorre de maneira arbitrária e não substantiva, a aprendizagem é dita mecânica ou
automática. Conhecimentos aprendidos mecanicamente são mais facilmente esquecidos.
Ao se procurar entender a TAS, deve-se ter cuidado com o termo ancoragem,
seguidamente utilizado. Moreira (1998, p.148) afirma que,
apesar de útil como uma primeira ideia do que é aprendizagem significativa, não dá
uma imagem da dinâmica do processo. Na aprendizagem significativa há uma
interação entre o novo conhecimento e o já existente, na qual ambos se modificam.
À medida que o conhecimento prévio serve de base para a atribuição de significados
à nova informação, ele também se modifica, ou seja, os subsunçores vão adquirindo
novos significados, se tornando mais diferenciados, mais estáveis. Novos
subsunçores vão se formando; subsunçores vão interagindo entre si. A estrutura
cognitiva está constantemente se reestruturando durante a aprendizagem
significativa. O processo é dinâmico; o conhecimento vai sendo construído.

Dessa forma, percebemos que o processo de aprendizagem significativa é dinâmico e
cada nova aprendizagem influencia os subsunçores existentes na estrutura cognitiva do
estudante, tornando-os mais abrangentes, atribuindo-lhes novos significados, modificando-os
em função dessa interação e permitindo a ancoragem de novos conhecimentos. Este processo
característico da dinâmica da estrutura cognitiva chama-se diferenciação progressiva.
Outro processo que ocorre no curso da aprendizagem significativa é o estabelecimento
de novas relações entre ideias, conceitos e proposições já estabelecidos na estrutura cognitiva,
isto é, novas relações entre subsunçores. Elementos existentes na estrutura cognitiva com
determinado grau de clareza, estabilidade e diferenciação são percebidos como relacionados,
adquirem novos significados e levam a uma reorganização da estrutura cognitiva. Quando
essa reorganização cognitiva, essa nova relação significativa, ocorre, diz-se que ocorreu uma
reconciliação integrativa. Para Ausubel et al. (1980), toda aprendizagem que resultar em
reconciliação integrativa resultará também em diferenciação progressiva adicional de
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conceitos e proposições. A reconciliação integrativa é uma forma de diferenciação
progressiva de toda a estrutura cognitiva.
De acordo com o princípio da diferenciação progressiva, elementos mais gerais de um
conceito são introduzidos em primeiro lugar e, posteriormente, diferenciados em termos de
detalhe e especificidade. Para a organização de conteúdos de uma disciplina, este princípio
torna-se importante uma vez que, segundo Ausubel et al. (1980): a) é mais fácil para um ser
humano captar aspectos diferenciados de um todo mais inclusivo, previamente aprendido, do
que chegar ao todo a partir de suas partes diferenciadas e b) a organização dos conteúdos, na
mente dos indivíduos, é uma estrutura hierárquica na qual ideias mais abrangentes e
inclusivas estão no topo da estrutura e, progressivamente, incorporam proposições e fatos
menos inclusivos, mais diferenciados e específicos.
Para Coll (2002) a aprendizagem significativa também está relacionada com a
construção de significados como parte central do processo de ensino e aprendizagem. O aluno
aprende um conteúdo, uma explicação, um procedimento, um valor quando consegue atribuir
lhe significados. Se não há essa atribuição de significados, a aprendizagem é memorística,
mecânica, limitando-se a uma repetição do conteúdo. Para Ausubel et al. (1980), os
significados são construídos cada vez que o aluno estabelece relações substantivas entre o que
aprende e o que já conhece. Por isso, a maior ou menor riqueza na produção desses
significados dependerá das relações que o estudante for capaz de estabelecer.
Outros fatores importantes para a ocorrência da aprendizagem significativa, além dos
subsunçores prévios presentes na estrutura cognitiva do aprendiz, são a predisposição do
estudante para aprender e o uso de materiais potencialmente significativos, criados a partir da
estrutura cognitiva do aprendiz (MOREIRA, 1998).
A maior divulgação na mídia e em redes sociais de assuntos relacionados à genética e
suas tecnologias, faz com que muitos estudantes já apresentem conhecimentos prévios (ou
subsunçores) ao chegarem nas aulas. Dessa forma, o professor de biologia pode levantar o que
o aluno já sabe, descobrir o que instiga sua atenção, produzir materiais potencialmente
significativos e, então, ensiná-lo de acordo. É importante destacar o levantamento dos
conhecimentos prévios para a aprendizagem uma vez que não ocorre aprendizagem
significativa somente de conceitos científicos corretos. Sem saber o que o aluno já sabe,
podemos permitir a manutenção de concepções errôneas que perpetuarão por diferentes níveis
de ensino ou por toda a vida do cidadão.
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4 RESULTADOS
4.1 MANUSCRITO 1 – A VISÃO SOBRE CIENTISTAS E CIÊNCIA PRESENTES ENTRE
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Este primeiro manuscrito foi enviado e aceito para apresentação oral no X Encontro
Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (X ENPEC), realizado em Águas de Lindóia
(SP), em novembro de 2015. Foi o primeiro trabalho desenvolvido assim que entrei no
doutorado.

Seu

texto

completo

está

publicado

nos

anais

do

X

ENPEC

(http://www.abrapecnet.org.br/enpec/x-enpec/anais2015/resumos/R1538-1.PDF).
Inicialmente, o principal objetivo da tese era avaliar como a mídia tratava os assuntos
associados a genética e como essas informações afetavam os conhecimentos dos alunos.
Revisando a literatura, encontramos alguns artigos que tratavam a questão de como a mídia
influenciava a visão sobre ciência e cientistas presentes em alunos. Assim surgiu a ideia de
avaliarmos quais concepções os estudantes de uma escola pública de Santa Maria possuíam
sobre a ciência e sobre os cientistas.
Nosso objetivo inicial com o desenvolvimento deste trabalho era acompanhar o mesmo
grupo de alunos ao longo da educação básica, avaliando como a escola ajudaria a construir
e/ou descontruir certas visões sobre a ciência e os cientistas. Porém, tal objetivo não pode ser
concretizado.
Assim, este trabalho apresenta os dados e reflexões resultantes da aplicação do teste
DAST (Draw A Scientist Test) (Chambers, 1983), associado a um questionário, a alunos do
sexto ano do ensino fundamental de uma escola pública de Santa Maria, RS.

38

A visão sobre cientistas e ciência presentes entre alunos
do Ensino Fundamental
Middle school students’ view of scientists and science
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Resumo
A renovação do ensino de ciências perpassa pela mudança nas concepções deturpadas
que os alunos têm sobre a ciência de um modo geral e sobre os cientistas. Estudos que fazem
análises deste tipo de concepção apontam para uma visão simplista da ciência e estereotipada
do cientista, de forma recorrente. Neste trabalho, realizado com alunos do 6º ano do ensino
fundamental de uma escola de Santa Maria - RS, aplicamos o teste DAST (Draw-a-Scientist
Test) juntamente com um questionário para analisarmos se as visões deturpadas sobre ciência
e cientistas iriam estar presentes entre alunos de realidades diferentes de outros trabalhos já
realizados no mundo e no Brasil. Nossos resultados demonstraram-se semelhantes a outros
estudos, apresentando o cientista como um homem de jaleco branco cercado por vidrarias e a
ciência como dependente do método científico para ser desenvolvida. Pudemos perceber que a
escola não é a única a influenciar tais concepções dos alunos.
Palavras chave: concepções sobre cientistas, ciência, estudantes do ensino fundamental
Abstract
The science teaching renewal goes through the change of misleading conceptions that
students have about science and scientists. Studies analyzing this kind of conception point to a
simplistic view of science and stereotypical scientist, on a recurring basis. The experiment
was conducted with students from the 6th grade of a middle school in Santa Maria – RS. We
applied the Draw-a-Scientist Test (DAST) together with a questionnaire to analyze if the
misleading visions about science and scientists would be present among students from
different realities of other works already carried out in the world and in Brazil. Our results
were similar to those from other studies, showing the scientist as a white-coated man
surrounded by glassware and the science as dependent on the scientific method to be
developed. We noticed that the school is not the only one influencing these students'
conceptions.
Key words: conceptions about scientists, science, middle school students
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Introdução
A necessária renovação do Ensino de Ciências é tema base do livro homônimo, escrito
por Cachapuz et al. (2011). Nele, os autores argumentam sobre a necessidade de superarmos
visões deturpadas sobre Ciência e Tecnologia. Para que tal superação ocorra, é importante que
tenhamos certeza de qual “visão” estamos falando. Vários trabalhos publicados procuraram
evidenciar qual visão sobre ciência e sobre seus executores – os cientistas – os alunos de
diferentes níveis escolares apresentam (CHAMBERS, 1983; FINSON, 2003; RODARI, 2007;
AVANZI et al., 2011). De maneira geral, os resultados apontam para uma visão indutivista da
ciência e uma visão estereotipada dos cientistas. Tais visões podem afastar os estudantes da
área científica, seja na hora da escolha profissional, seja no seu interesse pelo estudo das
ciências em seu currículo escolar. Tal afastamento pode acarretar no fracasso na alfabetização
científica dos alunos.
Há um paradoxo vivido atualmente, no qual a ciência e a tecnologia têm uma
importância cada vez maior na sociedade e a literatura demonstra que as pessoas não
compreendem conceitos e fenômenos científicos básicos (FALCÃO, 2009).
Estudos como o de Rahm e Charbonneau (1997) encontraram pouca diferença nas
percepções sobre cientistas entre estudantes universitários e alunos mais jovens, apesar de se
esperar que a vida universitária proporcione maior possibilidade de os estudantes encontrarem
e/ou conviverem com cientistas. Isto evidencia que algumas concepções geradas mais cedo
podem se estabelecer por toda a vida do estudante.
Desta forma, os trabalhos que têm por objetivo este tipo de verificação servem de
subsídio para que a escola busque mudar conceitos e/ou estereótipos negativos sobre ciência e
cientistas presentes nos seus alunos. Para Reis et al. (2006), o professor deve proporcionar
momentos para que o educando se liberte da visão deturpada da ciência e de cientistas que é
ofertada pelos diversos meios de informação e se aproxime cada vez mais da real produção
científica. Com isso, o aluno poderia perceber que a ciência não é feita somente em
laboratórios por pessoas com jaleco branco e envoltas por vidrarias.
Os trabalhos sobre as concepções dos alunos sobre ciência e cientistas no Brasil ainda
são poucos, centrados em estudos com alunos da região sudeste (SOUZA et al., 2007;
MARTINS et al., 2014), nordeste (SILVA e SCALFI, 2014; PEREIRA et al., 2014) e Distrito
Federal (AVANZI et al., 2011). Sendo assim, uma análise mais detalhada sobre as
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concepções acerca da ciência e dos cientistas presentes em alunos da região Sul se faz
necessária para contribuir com os resultados deste tipo de pesquisa no Brasil.

Objetivos
O objetivo deste trabalho foi identificar e analisar a visão sobre ciência e cientistas
presente entre alunos que estão iniciando o estudo de Ciências com professores da área nas
séries finais do Ensino Fundamental.
Este trabalho faz parte de um estudo mais amplo no qual os mesmos alunos serão
acompanhados ao longo de sua trajetória escolar e suas concepções sobre ciência e cientistas
serão analisadas no final do ensino fundamental e médio com o intuito de verificarmos se
houve mudanças nas suas concepções ao longo da educação básica.

Metodologia
Participaram da pesquisa 70 alunos, de três turmas diferentes do sexto ano de uma
escola pública da cidade de Santa Maria, RS. A média de idade dos estudantes era de 11 anos.
Com o intuito de reconhecermos qual a imagem que os estudantes deste nível do Ensino
Fundamental apresentam sobre os cientistas, foi solicitado que desenhassem um cientista,
conforme o Teste Desenhe um Cientista (DAST – Draw A Scientist Test) proposto por
Chambers (1983), e aplicado um questionário com seis questões (Quadro 1). Para análise do
DAST,

o

formulário

proposto

pela

East

Carolina

University*

(*http://www.ecu.edu/ncspacegrant/docs/restepdocs/dastratingrubric.pdf), criado com base no
trabalho de Mason et al. (1991), foi traduzido e adaptado. As demais questões foram:
Questão

Pergunta

1

Onde você acha que um cientista trabalha?

2

O que você acha que um cientista faz no seu trabalho?

3

Você acha que os cientistas erram?

4

Que características você acha que um cientista deve ter?

5

Você acha a ciência importante?

6

Por quê?
Quadro 1. Questionário aplicado aos alunos
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As respostas foram agrupadas em categorias criadas pelos pesquisadores após a
análise das mesmas.
Para análise dos dados foi utilizada uma abordagem qualitativa e quantitativa em
diferentes momentos. As abordagens quali e quantitativas diferem quanto à forma e à ênfase,
porém os métodos qualitativos trazem como contribuição ao trabalho do pesquisador uma
mistura de procedimentos de cunho racional e intuitivo capazes de contribuir para a melhor
compreensão dos fenômenos (NEVES, 1996).

Resultados e Discussão
Foram analisados 70 questionários e 70 desenhos no Teste Desenhe um Cientista
(DAST). Os resultados do DAST foram agrupados nas seguintes categorias: Características
pessoais, Símbolos de pesquisa, Símbolos de conhecimento, Sinais de Tecnologia/ Produtos
da Ciência, Sexo e Etnia, de acordo com Mason et al (1991).
Na categoria Características Pessoais, o jaleco foi representado em 45 desenhos
(64,3%), óculos apareceram em 24 (34,3%), pelos faciais como barba e bigode apareceram 22
vezes (31,4%), lápis e/ou canetas no bolso apareceram 6 vezes (8,6 %) e 28 (40%) alunos
representaram cientistas com aparência desleixada.
Com relação aos Símbolos de Pesquisa, os tubos de ensaio apareceram em 33
desenhos (47%), os frascos (como Erlenmeyers, Beckeres e Balões volumétricos) foram
representados em 34 desenhos (48,6%), animais aparecem em apenas 5 desenhos (7,1%) e
microscópios em 4 desenhos (5,7%).
Os Símbolos de Conhecimento como livros aparecem em somente 2 desenhos (2,8%),
o quadro negro é lembrado em 4 desenhos (5,7%) e somente um aluno desenhou um
armário/fichário (1,4%).
Os Sinais de Tecnologia (Produtos da Ciência) desenhados foram representados pelas
soluções em vidrarias e pelas máquinas (microscópio, computador), que aparecem em 23
(32,8%) e 6 desenhos (8,6%), respectivamente.
Com relação ao sexo dos cientistas, 53 alunos (75,8%) desenharam cientistas do sexo
masculino, apenas 8 desenharam mulheres (11,4%) e em 9 desenhos (12,8%) não foi possível
identificar se o cientista era homem ou mulher. Todos os cientistas representados aparentavam
ser da etnia caucasiana/branca. Além disso, 31 (44,3%) dos 70 desenhos faziam referência a
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Albert Einstein ou representavam o próprio. Apenas 3 (4,3%) alunos representaram cientistas
em um ambiente ao ar livre e 11 estudantes (15,7%) fizeram referência em seus desenhos à
capacidade criativa e questionadora dos cientistas, desenhando símbolos de dúvidas,
interrogações ou lâmpadas como se os mesmos estivessem tendo ideias.

Imagem 1. Alguns desenhos realizados pelos alunos

Os resultados encontrados não diferem dos trabalhos já existentes na área
(CHAMBERS, 1983; FINSON, 2003). A imagem estereotipada do homem branco, de jaleco,
barba e óculos, cercado por vidrarias é recorrente em estudos ao redor do globo (LANNES et
al., 1998; STEINKE et al., 2007; RODARI, 2007) e no Brasil (SOUZA et al., 2007, AVANZI
et al., 2011; MARTINS et al., 2014;).
A questão do estereótipo de uma profissão deve ser discutida, uma vez que quando
solicitado ao aluno fazer o desenho de um cientista ele procuraria o fazer com o máximo de
elementos possíveis para tornar o desenho identificável. Schneider (2004) afirma que o
mesmo pode ocorrer com qualquer outra profissão, buscando objetos e características que
sejam facilmente identificáveis. Faz sentido imaginarmos que se nos fosse pedido para
desenharmos um médico, a maioria provavelmente o faria com um jaleco branco e um
estetoscópio.
Porém, a ideia de estereotipar um profissional – no caso, o cientista – traz um viés
muito perigoso uma vez que um estereótipo pode afetar a percepção dos alunos sobre o
mesmo, o que pode se manter durante a sua vida escolar e influenciar no seu próprio interesse
pela área da ciência.
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Ao contemplarmos os resultados apresentados anteriormente e considerarmos a sua
distribuição global, independente de nível econômico do país e dos diferentes sistemas de
ensino, podemos inferir que essa visão estereotipada do cientista talvez não esteja diretamente
ligada à educação escolar. Trabalhos como os de Buldu (2006), Steinke et al. (2007) e Rodari
(2007) apontam para a influência midiática, principalmente da televisão, para a criação dessa
visão estereotipada. Isso pode ser uma possível explicação para o fato de 44,3% dos desenhos
fazerem referência a Einstein, representando a língua para fora e o cabelo arrepiado, sendo
que os alunos do nível de ensino onde a pesquisa foi aplicada – sexto ano – ainda não tiveram
contato com a Física ou com as ideias do cientista no seu conteúdo escolar. Alguns inclusive
citaram a famosa fórmula E = m.c2. Também pode ter contribuído para o grande número de
referências a Einstein nos desenhos o fato de a professora regente da disciplina de Ciências ter
trabalhado, no início do ano letivo (dois meses antes da realização deste estudo), um material
sobre o papel da ciência, onde havia uma imagem de um cientista semelhante ao Einstein, sem
contudo, apresentar a fórmula acima.
Apesar da influência da mídia merecer destaque, não podemos nos esquecer de nosso
papel enquanto educadores, visto que um dos alunos participantes da pesquisa desenhou a
própria professora como exemplo de cientista.
Na primeira questão, quando indagados sobre o local de trabalho de um cientista, 64
estudantes (91,4%) citaram como o local de trabalho ou um dos locais de trabalho o
laboratório. Apenas 3 alunos (4,3%) citaram o contato com a natureza, o ambiente aberto. As
demais respostas que apareceram foram hospitais, universidades, empresas, escolas, em casa e
centros de pesquisa. Nossos resultados assemelham-se aos encontrados por Pereira et al.
(2014) e Walls (2012), demonstrando a visão simplista de que a ciência e o conhecimento
científico só são produzidos no interior de laboratórios. Apesar de que a ideia de laboratórios
pode ter um sentido mais amplo, se confrontarmos a resposta dessa questão com os desenhos
do teste DAST, onde a maioria dos alunos desenhou cientistas rodeados por vidrarias e tubos
de ensaio, podemos inferir que quando os alunos fizeram referência a esse local de trabalho,
estavam referindo-se aos laboratórios de Química e Biologia. Novamente demonstrando a
ideia de cientistas como químicos e biólogos e esquecendo-se dos cientistas sociais, políticos,
antropólogos, etc, fato já destacado por Siqueira (2006).
Na segunda questão sobre o trabalho do cientista, 54 estudantes (77,1%) responderam
que os cientistas fazem experiências/pesquisas, 26 (37,14%) alunos fizeram menção ao
método científico (observação, formulação de hipóteses, testes), 16 (22,8%) responderam que
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os cientistas descobrem coisas novas e 8 (11,4%) estudantes citaram a procura por respostas,
explicações e soluções para problemas como o trabalho do cientista. Novamente nossos
resultados assemelham-se aos encontrados no Brasil por Avanzi et al. (2011) e Pereira et al.
(2014), com trabalhos realizados no Distrito Federal e em Salvador, respectivamente. Tais
ideologias sobre o trabalho dos cientistas remetem àquilo que Gil-Perez et al. (2001) chamam
de visão empírico indutivista e ateórica da ciência, uma vez que considera a produção do
conhecimento científico diretamente ligado ao Método Científico e este, por sua vez,
dependente da experimentação, desconsiderando as teorias e hipóteses que orientam o
processo de investigação. Delizoicov et al. (2007), trabalhando com alunos de graduação do
curso de Ciências Biológicas, verificaram que os graduandos não reconhecem métodos não
experimentais como cientificamente válidos. Tal visão dos futuros professores pode auxiliar
na manutenção da visão empírico indutivista da ciência em seus alunos. Uma possível
explicação para as respostas dos alunos em nosso estudo foi o material trabalhado na aula de
Ciências no início do ano letivo, o qual apresenta somente o método científico como a
maneira de fazer ciência. Embora esse modo de se construir o conhecimento científico seja
bem pertinente na área das ciências da natureza, tema da aula, não considera as outras
possibilidades de fazê-lo, bem como outras áreas da ciência.
Na terceira questão – Você acha que os cientistas erram? – a maioria dos alunos, 68
(97,1%), marcou a alternativa “Sim, erram às vezes”. Apenas dois alunos (2,9%) marcaram a
alternativa “Sim, erram sempre” e ninguém assinalou a alternativa “Não, nunca erram”. Aqui
podemos perceber que os alunos conseguem ver os cientistas como profissionais passíveis de
falhas, como qualquer outro ser humano e profissional, ainda que muitos estudantes façam
referência à inteligência deles, como podemos observar na próxima questão.
Quando indagados sobre as características de um cientista na quarta questão, a
característica mais lembrada foi a inteligência e esperteza desses profissionais, aparecendo em
36 respostas (51,4%). Em seguida, 18 alunos (25,7%) citaram o aspecto curioso/questionador
dos cientistas. A criatividade apareceu em 11 respostas (15,7%), a insistência/persistência em
8 (11,4%) e a paciência foi uma característica lembrada por 7 estudantes (10%). Alguns
alunos responderam à questão com características físicas dos cientistas, como cabelo
arrepiado e a maneira de se vestir, uma vez que a questão não deixava claro que tipo de
característica – física ou psicológica - era requisitada. A característica inteligência também foi
a mais lembrada nos trabalhos de Avanzi et al. (2011) e Walls (2012). Ao contrário, no
trabalho de Pereira et al. (2014), a curiosidade do cientista apareceu em primeiro lugar, apesar
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da inteligência também ser citada. A ideia de que o cientista precisa ser inteligente demonstra
aquilo que Gil-Perez et al. (2001) chamam de visão individualista e elitista de ciência, onde o
conhecimento científico aparece como obras de gênios isolados. Tal visão poderia levar
alunos, que não se consideram inteligentes, a pensar que são inaptos para fazer ciência.
Apesar disso, vale ressaltar que praticamente todos os alunos destacaram somente
características positivas dos cientistas, demonstrando que os mesmos têm uma boa percepção
sobre esse profissional.
A quinta e a sexta questões foram “Você acha a ciência importante?” e “Por quê?”,
respectivamente. Todos os alunos assinalaram que a ciência é realmente importante, sendo a
justificativa mais recorrente o fato de eles acreditarem que ela melhora a vida do ser humano
e/ou produz coisas úteis – 36 respostas (51,4%). 23 alunos (32,8%) responderam que ela é
importante pois descobre coisas novas e 17 estudantes (24,3%) responderam que ela ajuda a
entender o mundo/as coisas. A ideia de que a ciência busca melhorar a qualidade de vida das
pessoas com invenções novas já foi destacada em outros estudos (FERNÁNDEZ et al., 2002;
REIS et al., 2006). Nenhum dos alunos citou algum aspecto negativo da ciência como os
riscos associados a algumas descobertas. Isso demonstra uma visão de ciência
descontextualizada e socialmente neutra (GIL-PEREZ et al., 2001) uma vez que ignora as
influências políticas e sociais sobre o fazer científico.

Considerações Finais
Este estudo na região Sul do Brasil, mais especificamente na cidade de Santa Maria,
RS, não obteve dados diferentes dos demais estudos já realizados no Brasil e no mundo.
Apesar das diferentes realidades socioculturais dos distintos públicos já estudados no país e
no mundo, a visão estereotipada dos cientistas e a visão indutivista da ciência já parecem estar
presentes em alunos que estão iniciando as séries finais do ensino fundamental. Podemos
perceber também como a escola e o professor tem papel importante na formação das
concepções sobre ciência e cientistas, apesar de aparentemente não serem os únicos a
influenciar tal fato, uma vez que tais estudantes estão começando a estudar ciências com
professores da área e já possuem algumas concepções diferentes das desejadas. Por fim, vale
ressaltar o destaque dado pelos estudantes às características positivas dos cientistas e à
importância da ciência.
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3.2 MANUSCRITO 2 - A POSSÍVEL DESVALORIZAÇÃO DO ENSINO DE CIÊNCIAS
COMO CONSEQUÊNCIA DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA (IDEB)
Este segundo manuscrito surge a partir de inquietações geradas, principalmente, por
diferentes disciplinas durante o doutorado. A oportunidade de discutir ideias com colegas de
diferentes áreas durante as disciplinas, as leituras de diferentes artigos demonstrando
resultados preocupantes no ensino de ciências e o trabalho realizado anteriormente
(manuscrito 1) foram gerando indagações que culminaram neste trabalho.
Primeiramente este trabalho foi pensado como um possível capítulo de livro escrito
por diferentes colegas doutorandos, porém o projeto não se concretizou. Dessa forma
resolvemos submetê-lo para publicação na revista Actio: Docência em Ciências e encontra-se
sob apreciação da revista.
No manuscrito discorremos sobre e procuramos relacionar o papel da escola na
alfabetização científica dos cidadãos, as concepções sobre ciência apresentadas pelos
estudantes, seu crescente desinteresse por carreiras científicas e as possíveis consequências,
para o ensino de ciências, do uso do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
como principal dado de qualidade educacional.
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RESUMO
No Brasil, o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), desenvolvido e
coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), está, cada vez mais, tornando-se a principal fonte de dados para organização
curricular das escolas e criação de políticas públicas relacionadas à Educação. Ao mesmo
tempo, diferentes pesquisas apontam que os estudantes apresentam visões deturpadas sobre a
ciência e os cientistas, bem como há um crescente desinteresse pelas carreiras científicas.
Dessa forma, refletir sobre as possíveis implicações do uso do IDEB como principal avaliador
da qualidade educacional brasileira é algo importante a ser realizado por todos que se
preocupam com a educação. Neste artigo, problematizamos as possíveis consequências do
IDEB para o Ensino de Ciências no país.
PALAVRAS-CHAVE: Ciências – Estudo e Ensino. Índices. Avaliação Educacional.
Educação Básica.

ABSTRACT
In Brazil, the IDEB (Basic Education Development Index), developed and coordinated
by the Anísio Teixeira National Institute for Educational Studies and Research (INEP), is
increasingly becoming the main source of data for school curriculum organization and
creation of public policies related to education. At the same time, different research indicates
that students have misrepresented views of science and scientists, and there is growing
disinterest in scientific careers. Thus, reflecting on the possible implications of the use of

51

IDEB as the main evaluator of the Brazilian educational quality is something important to be
done by all who are concerned with education. In this paper, we discuss the possible
consequences of IDEB for Science Teaching in the country.
KEYWORDS: Science - Study and Teaching. Index. Educational Assessment. Basic
Education.

A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E A ESCOLA
A concepção de que os conhecimentos científicos e tecnológicos devem fazer parte da
formação do cidadão se acentua na medida em que a ciência perde seu caráter de neutralidade
e passa a ser debatida em sociedade (CASAGRANDE, 2006). Nesse contexto, a escola tem
papel fundamental na alfabetização científica dos estudantes, auxiliando na formação de um
aluno-cidadão crítico e reflexivo.
Em relação à educação escolar, Bybee (1995) destaca que “a maioria dos educadores
concorda que o propósito da ciência escolar é ajudar os estudantes a alcançar níveis mais altos
de alfabetização científica”. Provavelmente o argumento mais usado por quem defende que a
alfabetização científica e tecnológica é um componente essencial para uma educação para a
cidadania é o que “enfoca a democracia”, citado por autores como Bybee (1997) e Fourez
(1997). Há um consenso acerca da necessidade de uma alfabetização científica que permita
preparar as cidadãs e os cidadãos para a tomada de decisões, como podemos observar na
declaração:
“Para que um país esteja em condições de atender às necessidades fundamentais da
sua população, o ensino das ciências e da tecnologia é um imperativo estratégico
[…] Hoje, mais do que nunca, é necessário fomentar e difundir a alfabetização
científica em todas as culturas e em todos os sectores da sociedade, [...] a fim de
melhorar a participação dos cidadãos na adoção de decisões relativas à aplicação de
novos conhecimentos” (DECLARAÇÃO DE BUDAPESTE, 1999).

Porém, a ideia de que a alfabetização científica escolar cria sujeitos com capacidade de
tomar decisões fundamentadas sobre questões sociais é considerada um mito por alguns
autores como Fensham (2002a, 2002b) e Shamos (1995). Tal ideia de mito baseia-se
principalmente na concepção que os autores possuem sobre a complexidade dos conceitos
científicos implicados e como citado:
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“É absolutamente irrealista, sem dúvida, querer que este nível de conhecimentos
possa vir a ser adquirido mesmo nas melhores escolas. [...] O número total de
aspectos que seriam exigidos desafia o nosso entendimento e seria superior à soma
de todos os conhecimentos atualmente ensinados aos estudantes de elite que se
preparam como futuros cientistas.” (FENSHAM, 2002b)

Apesar de ser considerada um mito por alguns autores, Praia et al. (2007) indagam se
devemos deixar de lado a ideia de uma alfabetização científica básica para todos, passível de
permitir uma participação de cidadãos e cidadãs na tomada de decisões. Para Gil-Pérez e
Vilches (2004) “a participação na tomada fundamentada de decisões necessita que os
cidadãos apresentem, mais do que um nível de conhecimentos muito elevado, a vinculação a
um mínimo de conhecimentos específicos, perfeitamente acessíveis para uma cidadania, com
planejamentos globais e considerações éticas que não exigem qualquer especialização”.
Conhecimentos científicos aprofundados sobre um determinado assunto, como o que
especialistas apresentam, não significa a tomada de decisões corretas.
Ainda com o intuito de derrubar a ideia de a alfabetização científica ser um mito, Praia
et al. (2007) citam os problemas causados pelo uso do DDT, pesticida agrícola amplamente
utilizado após a Segunda Guerra Mundial, bem como a luta travada por Rachel Carson e
diversos cidadãos e cidadãs que souberam entender seus argumentos e conseguiram proibir o
uso do agrotóxico. Convém assinalar, também, que muitos cientistas, com um nível de
conhecimentos, sem dúvida alguma, superior aos desses cidadãos, não souberam ou não
quiseram ver, inicialmente, os perigos associados ao uso de pesticidas (PRAIA et al., 2007).
Talvez um problema real, no que diz respeito à alfabetização científica executada na
escola, seja o fato de que a ciência que é ensinada fornece uma visão descontextualizada e
deturpada dela. Mesmo assim, não há motivos para não o fazer. Apenas devemos dar um novo
direcionamento na maneira como o estamos fazendo.
Nesse sentido, trabalhar a natureza da ciência na sala de aula pode ser muito útil.
Lederman et al. (2014), no artigo Nature of science, scientific inquiry, and socio-scientific
issues arising from genetics: A Pathway to developing a scientifically literate citizenry
(Natureza da Ciência, Pesquisa Científica e Questões Sócio-Científicas Surgindo da Genética:
Um caminho para desenvolver cidadãos alfabetizados cientificamente), argumentam que para
um cidadão ser alfabetizado cientificamente ele precisa ter entendimento não só do
conhecimento e conceitos envolvidos em um tema, mas também da natureza do conhecimento
científico (natureza da ciência) e de como se faz pesquisa científica. Segundo os autores, para
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um indivíduo tomar decisões fundamentadas sobre questões associadas à ciência, ele deve
estar apto para pesar e avaliar todos os fatores envolvidos e inerentes ao conhecimento
científico e sua produção. No artigo acima citado, os autores propõem temas de genética para
levantar questões sociocientíficas e com elas promover o entendimento da natureza da ciência
e de pesquisa científica permitindo que se atinja o objetivo da alfabetização científica. São
citados 3 exemplos de temas polêmicos em biologia – alimentos geneticamente modificados,
testagem genética, pesquisa com células tronco – onde todas as questões políticas, éticas,
sociológicas envolvidas na pesquisa são discutidas.
Poderíamos citar vários outros temas polêmicos, em diversas áreas da ciência, com o
intuito de trabalhar questões relacionadas à natureza da ciência, fornecendo assim uma melhor
noção de como a produção do conhecimento científico ocorre, minimizando visões errôneas
por parte dos alunos. Basta termos criatividade e boa vontade em fugirmos do ensino de
conceitos prontos.

AS CONCEPÇÕES SOBRE CIÊNCIA APRESENTADAS PELOS ALUNOS
Para que o ensino de ciências permita a real alfabetização científica dos alunos,
precisamos fornecer subsídios para que os mesmos superem possíveis visões deturpadas sobre
Ciência e Tecnologia. Trabalhar questões sobre Natureza da Ciência pode ser um caminho,
como já citado no tópico anterior. Vários trabalhos publicados procuraram evidenciar qual
visão sobre ciência e sobre seus executores – os cientistas – os alunos de diferentes níveis
escolares apresentam (CHAMBERS, 1983; FINSON, 2003; RODARI, 2007; AVANZI et al.,
2011). De maneira geral, os resultados apontam para uma visão indutivista da ciência e uma
visão estereotipada dos cientistas.
Há um paradoxo vivido atualmente, no qual a ciência e a tecnologia têm uma
importância cada vez maior na sociedade e a literatura demonstra que as pessoas não
compreendem conceitos e fenômenos científicos básicos (FALCÃO, 2009). Estudos como o
de Rahm e Charbonneau (1997) encontraram pouca diferença nas percepções sobre cientistas
entre estudantes universitários e alunos mais jovens, apesar de se esperar que a vida
universitária proporcione maior possibilidade de os estudantes encontrarem e/ou conviverem
com cientistas. Isto evidencia que algumas concepções geradas mais cedo podem se
estabelecer por toda a vida do estudante.
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Desta forma, os trabalhos que têm por objetivo este tipo de verificação servem de
subsídio para que a escola busque mudar conceitos e/ou estereótipos negativos sobre ciência e
cientistas presentes nos seus alunos. Para Reis et al. (2006), o professor deve proporcionar
momentos para que o educando se liberte da visão deturpada da ciência e de cientistas que é
ofertada pelos diversos meios de informação e se aproxime cada vez mais da real produção
científica. Com isso, o aluno poderia perceber que a ciência não é feita somente em
laboratórios por pessoas com jaleco branco e envoltas por vidrarias.
Gil-Perez et al. (2001) apontam como as principais “visões deformadas da ciência”
que os alunos apresentam: a visão empírico-indutivista, que considera a produção do
conhecimento científico diretamente ligado ao Método Científico (e este, por sua vez,
dependente da experimentação), desconsiderando as teorias e hipóteses que orientam o
processo de investigação; a visão individualista e elitista de ciência, onde o conhecimento
científico aparece como obras de gênios isolados (isso poderia levar alunos, que não se
consideram inteligentes, a pensar que são inaptos para fazer ciência) e a visão
descontextualizada e socialmente neutra, que ignora as influências políticas e sociais sobre o
fazer científico. Tais visões deturpadas podem afastar os estudantes da área científica, seja na
hora da escolha profissional, seja no seu interesse pelo estudo das ciências em seu currículo
escolar. Tal afastamento pode acarretar o fracasso na alfabetização científica dos alunos. A
escola e os professores precisam rever suas concepções e as dos alunos para que possam
alterá-las, se for o caso, e fornecer uma visão mais próxima da verdadeira realidade da
ciência.

O DESINTERESSE PELAS CARREIRAS CIENTÍFICAS
Existem vários problemas associados ao ensino de ciências, no Brasil e no Mundo, que
acabam por interferir na alfabetização científica dos alunos. Nesse sentido, recentemente,
pesquisas começaram a se alternar entre aquelas que buscavam avaliar a quantidade de
conhecimento científico que um aluno possui e passar a tentar descobrir os reais interesses
dos alunos no que diz respeito às ciências. Segundo Amestoy (2015, p.131), tais pesquisas
sobre a “voz” do estudante são uma oportunidade de escuta, de dar a palavra aos estudantes
para que eles possam expressar suas opiniões sobre desejos e interesses de aprendizagem.
Nada mais correto que ouvir a opinião dos sujeitos para os quais a educação é e deve ser
pensada e, assim, ter dados para reformularmos o ensino de ciências.
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Talvez um dos estudos mais relevantes, nesse contexto, foi desenvolvido e coordenado
pelo professor Svein Sjøberg da Universidade de Oslo, na Noruega, em contribuição com
especialistas de vários países: o Projeto ROSE: Relevance of Science Education (Relevância
do Ensino de Ciências). O projeto de caráter quantitativo já foi aplicado em mais de 40 países,
de maneira adaptada às realidades locais, como o objetivo de conhecer o que os alunos
consideram relevante, por quais assuntos de ciência e tecnologia se interessam, o que pensam
das ciências na escola e que fatores podem influenciar suas escolhas em relação ao futuro. O
instrumento de pesquisa consiste em um questionário com questões fechadas sobre os
interesses dos alunos, com alternativas em forma de escala de Likert de quatro pontos –
Concordo Totalmente, Concordo, Discordo e Discordo Totalmente. Pelo “estilo” de
alternativas proposto pelo instrumento percebe-se que o interesse do mesmo não é avaliar a
quantidade de conhecimento sobre determinado assunto, mas sim as opiniões dos alunos.
No Brasil, o questionário ROSE foi traduzido, e aplicado pela primeira vez no ano de
2008, pelo professor Luiz Caldeira Tolentino-Neto (TOLENTINO-NETO, 2008). Mais
recentemente, no ano de 2013, foi aplicado em maior escala durante a tese de doutorado de
Ana Maria Santos Gouw (SANTOS GOUW, 2013).
Em ambas as aplicações brasileiras, bem como em várias aplicações internacionais,
em contextos bem distintos, um resultado preocupante sobressai-se: o pequeno interesse dos
alunos em ingressarem nas carreiras científicas, apesar de, na maioria dos casos, gostarem da
disciplina de ciências.
Acerca desses resultados, podemos fazer alguns questionamentos: O que é ensinado de
fato nas aulas de ciências na escola? Ensinamos realmente como “se faz ciência” ou
entregamos o conhecimento científico pronto? Ensinamos as aplicabilidades dos
conhecimentos científicos ou o simples decorar de conceitos? Qual é o real objetivo da
disciplina de ciências na escola? Colaboramos para o desenvolvimento das visões deturpadas
sobre ciência citadas anteriormente? Preparamos os estudantes para tornarem-se críticos na
tomada de decisões acerca da ciência?
Vários pontos poderiam corroborar para tornar o ensino de ciências na escola algo
complexo: poderíamos argumentar sobre a pequena carga horária, em comparação com outras
disciplinas, frente à grande quantidade de conceitos envolvidos; à rápida produção de
conhecimentos científicos em certas áreas e o pouco tempo dos professores para atualizaremse; ao fato de normalmente entregarmos os conceitos prontos como se fossem obras de
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“gênios isolados em torres”; ao caráter propedêutico da educação, que só prepara para o
próximo nível ou para uma prova específica, à visão deturpada de ciência apresentadas por
muitos professores, entre outros.
Nesse sentido, chegamos ao ponto central de nossa reflexão: Como um índice como o
IDEB pode colaborar para tornar ainda mais precário o ensino de ciências e afastar cada vez
mais os alunos da carreira científica?

O IDEB E O ENSINO DE CIÊNCIAS
O INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira)
desenvolveu o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) com o intuito de
agrupar, em um único indicador, dois distintos e importantes dados sobre qualidade
educacional: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e o desempenho médio dos estudantes
em avaliações de larga escala.
O fluxo estudantil é medido através do Censo Escolar, realizado anualmente,
levantamento coordenado pelo INEP em parceria com as secretarias de educação. Já a média
de desempenho é calculada através da aplicação de duas avaliações em larga escala, aplicadas
bianualmente, que compõem o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica): a
Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e a Avaliação Nacional do Rendimento
Escolar (ANRESC), também conhecida como Prova Brasil. Ambas as avaliações também são
coordenadas pelo INEP e buscam avaliar apenas habilidades em Língua Portuguesa (foco em
leitura) e Matemática (foco na resolução de problemas).
De maneira simplificada, o IDEB é calculado dividindo-se a média obtida nas
avaliações pelo número médio de anos que os alunos levam para completar determinada série.
Assim, se a escola A teve uma média 6,0 na avaliação e o tempo médio de conclusão da série
é 1 ano, a escola (ou rede) apresenta IDEB = 6,0 (6,0/1); se a escola B teve uma média
também igual a 6,0, mas seus alunos levam em média 2 anos para completar uma série, seu
IDEB será igual a 3,0 (6,0/2). Mais informações sobre o cálculo do IDEB podem ser obtidas
na

nota

técnica

sobre

o

índice,

disponível

no

site

do

INEP

(http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_e_o_ideb/Nota_Tecnica_n1
_concepcaoIDEB.pdf).
A ideia de criar um índice para avaliar a Educação Básica deveria ser bem recebida
por todos, uma vez que somente se soubermos a situação real do ensino, podemos fazer
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melhorias e manter o que está em um caminho certo. Porém, a situação não é tão simples
assim. O problema não é o IDEB em si, mas como seus dados passaram a ser usados, criando
um frenesi para que metas fossem atingidas.
As repercussões do IDEB geraram críticas, prós e contra, em todo o país,
principalmente em decorrência das mudanças educacionais que começaram a ocorrer a partir
da década de 90, quando políticas gerencialistas neoliberais, normalmente aplicadas na
administração pública e na gestão governamental, passaram a ser aplicadas na área de
Educação. Segundo Hypolito (2011), tais políticas baseiam-se em princípios como a
qualidade, o mercado, a eficiência, a responsabilização, a avaliação, as parcerias públicoprivadas, o quase mercado, etc. Especificamente, as políticas de responsabilização ou
accountability são alvo de críticas uma vez que fazem com que a qualidade na educação
recaia exclusivamente sobre as escolas e seus professores, isto é, atingir ou não uma meta
estipulada no IDEB depende do trabalho docente e dos gestores das escolas.
Tal ideologia educacional acaba afetando o trabalho docente, o currículo e a gestão das
escolas, bem como gerando comparações entre instituições com realidades totalmente
distintas.
Diferentes trabalhos já demonstram como o IDEB e as políticas de responsabilização
afetaram a realidade de escolas em distintos contextos sociais em diferentes estados, seja no
trabalho dos professores, no currículo ou na gestão (CHIRINÉA, 2010; VIDAL e VIEIRA,
2011; CORRÊA, 2012; IVO, 2013). Tais mudanças ocorrem também nas políticas públicas
municipais e estaduais com a criação de prêmios para escolas e professores. Como
consequência, o aumento do IDEB passa a se tornar o grande mote das escolas. Cursos de
formação continuada específicos para professores de língua portuguesa e de matemática
passam a ser ofertados, ocorrem mudanças no currículo aumentando a carga horária destas
disciplinas, aumenta-se o índice de aprovação de alunos de maneira forçada, criam-se
instrumentos de avaliação específicos para preparar os alunos para as provas, promove-se a
premiação de professores que conseguiram fazer com que a escola aumentasse o IDEB, etc.
Em decorrência, as demais disciplinas acabam sendo deixadas em segundo plano. Dentre elas,
as ciências.
Como já citado, o ensino de ciências ainda é deficitário em vários pontos. Com as
políticas de responsabilização e o IDEB corre-se o risco de darmos cada vez mais ênfase para
as disciplinas de Português e Matemática. O currículo de ciências permanece defasado, os
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professores sem um incentivo para a formação continuada, os alunos treinados para leitura,
interpretação de texto e resolução de problemas matemáticos e a alfabetização científica na
escola cada vez mais utópica.
No ano de 2013 foi realizada uma tentativa de inserção da disciplina de ciências nas
avaliações que compõem o IDEB, porém as notas da disciplina não foram utilizadas no
cálculo do índice. Ainda há esperança que sua inserção sirva como uma oportunidade de
melhoria no ensino de ciências. Porém, outra dúvida permanecerá: os professores realmente
se preocuparão em realizar a alfabetização científica dos alunos, em ensinar como se faz
ciências ou será realizado meramente um treinamento para que os alunos obtenham boas notas
nas avaliações? Indo além, um índice, que analisa 2 (ou 3) disciplinas, pode ser considerado
um indicador da qualidade de ensino de uma escola ou indicador de qualidade de um sistema
educacional?
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3.3 MANUSCRITO 3 - WHAT IS WORSE: TO MISLEARN OR TO FORGET?
KNOWLEDGE ABOUT MENDELIAN INHERITANCE AMONG HIGH SCHOOL
SENIOR STUDENTS.
Este manuscrito é resultado de trabalhos desenvolvidos no âmbito do projeto Ensino e
Aprendizagem de Genética e foi submetido para o Journal of Biological Education.
Atualmente encontra-se sob apreciação da revista.
Neste trabalho, procuramos desenvolver um instrumento para avaliação da
aprendizagem de conceitos e habilidades específicos, associados à herança mendeliana, tendo
como foco estudantes concluintes do ensino médio, isto é, estudantes de 3º ano. Além da
avaliação da aprendizagem, o instrumento procurou avaliar o “grau de certeza” dos estudantes
sobre suas respostas, bem como avaliar se os conceitos foram, de fato, contemplados no
ensino médio.
Durante a análise dos resultados, destacou-se o elevado grau de certeza dos estudantes
sobre seu conhecimento, mesmo quando este estava errado. Assim, procuramos discutir a
relação esquecimento x aprendizagem errônea, sob a luz da Teoria da Aprendizagem
Significativa de David Ausubel.
Durante a elaboração do instrumento pude atuar como coorientador de bolsistas de
iniciação científica, vivenciando este aspecto da vida de um pesquisador. Como fruto desta
coorientação, foi apresentado um painel na 31ª Jornada Acadêmica Integrada (JAI) da UFSM,
no qual demonstramos os passos de desenvolvimento do instrumento, desde a revisão
bibliográfica até a aplicação do teste piloto. O painel apresentado encontra-se nos anexos da
tese.
O instrumento elaborado encontra-se após as referências bibliográficas deste
manuscrito.
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What is worse: to mislearn or to forget? Knowledge about Mendelian inheritance among
high school senior students.
Rodrigo Buske ¹; Marlise Ladvocat Bartholomei-Santos 1,²
1- Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde,
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil.
2- Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde,
Departamento de Ecologia e Evolução, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria,
RS, Brasil.
2- E-mail: marliselbs@gmail.com; Fone: +55 55 991341832
Abstract Genetics is an area that is increasingly important in people's daily lives. Despite
this, its teaching/ learning is among the most challenging topics in biology. Several
instruments were created over a number of years to ascertain the quality of teaching and
learning in genetics. In our work, we created a specific instrument to investigate Mendelian
inheritance, trying to verify, in addition to the students' level of knowledge, their certainties
about their answers and their seriousness responding to the instrument. Our results
demonstrate that most of the previously reported students' difficulties persist, even with years
of research pointing out problems in teaching/ learning genetics. More seriously, a large
number of students are convinced about their knowledge, even if they are erroneous, which
may mean that the errors presented are not only due to forgetfulness or lack of hardness in
answering the instrument, but rather to erroneous learning. The data collected will be used to
help improve the teaching of this topic of genetics through the creation of teaching materials
and workshops for teachers.
Keywords Genetics, Mendelian Inheritance, Evaluation Tool, Basic Education, Student
Certainties.
Introduction
The growing expansion of scientific knowledge imposes a constant challenge and a great
responsibility on the disciplines of science and biology: to promote a current, dynamic
teaching that ensures the mastery of contents necessary for understanding the contemporary
world, as the new information produced by researches in different areas cause changes in the
school context, and in society more comprehensively (Bonzanini and Bastos, 2011). In
particular, genetics is an area related to ethical, political, health, family, economic issues,
among others (Kreuzer and Massey, 2002). Still, genetics, along with evolution, is at the heart
of biology because it encompasses and unites several other subdisciplines (McElhinny et al.,
2014). Its concepts permeate everyday life as they relate to health care such as prenatal and
diagnostic tests, new drug tests and cancer therapies, as well as paternity tests, transgenic
foods and other current issues. Thus, within Biology, the teaching of Genetics becomes very
important, because it is a moment where current topics related to the application of
biotechnologies can be exposed and explained accurately. Authors such as Amorim (1997),
Gericke et al. (2012) and Kovaleski and Araújo (2013) consider the teaching and learning of
genetics among the most difficult within Biology. For Oca (2005), this topic, besides difficult,
is considered uninteresting by students. Studies show that the interrelationship of content and
materials, the existence of abstract concepts and the excess of inadequate terminologies and
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methodologies are factors that make consolidation of learning difficult (Williams et al., 2012;
Boneti, 2006). Inadequate understanding may influence the learning of more complex
contents such as the conceptual and social implications of genetically modified organisms
(Santos and Martins, 2009).
For researchers in the field of education, trying to understand the specific difficulties of
students in learning certain topics is essential for planning solutions. Thus, several
publications emphasize the importance and the value of creation of valuation tools, also called
inventories. Knight (2010) surveyed existing and developing inventories for biology teaching.
Of the 5 instruments published and validated until that time for biology teaching, 2 had as
objective to evaluate concepts of genetics, both applied to undergraduate students: the
Genetics Concepts Assessment (GCA) (Smith et al., 2008) and the Genetics Literacy
Assessment Instrument (GLAI) (Bowling et al., 2008). With different approaches and
objectives, both inventories involved a wide range of concepts and knowledge associated with
genetics and its applications. In their study, Knight (2010) makes suggestions on how to
obtain better results with the use of such assessment tools, from their application to learning
gain calculations. In 2011, Dougherty et al. (2011) published perhaps the most significant
evaluation of concepts of genetics for high school. Based on a list of basic concepts created by
the American Society of Human Genetics, the instrument was applied in all American states,
raising data on the learning patterns of students in each region
Several results of the researches demonstrate the students’ difficulties during the learning
of genetics, both from independent research and application of concept inventories (Fabrício
et al., 2006; Smith et al., 2008; Bowling et al., 2008; Dougherty et al., 2011), challenge the
teaching of genetics. Bizzo (1998) and Dougherty (2009) criticize the way in which genetics
are taught during students' school lives. For them, restricting the teaching of genetics to
Mendelian inheritance and mathematical calculations ends up omitting the expression of
several characteristics, making it difficult to make decisions in the area of health and in their
daily lives. Bizzo (1998) suggests teaching, in addition to Mendelian ideas, the inheritance of
complex characteristics, the concepts of expressivity and penetrance, etc.
Although we agree that genetic teaching should not be restricted to Mendelian inheritance,
we believe that analyzing students' knowledge of this type of inheritance is important as it can
serve as a basis for expanding the teaching of genetics for other cases of inheritance and more
complex subjects, where more knowledge is needed. Moreover, Mendelian inheritance is also
essential in quotidian life since people usually are curious about how they inherited several of
their phenotypic traits.
We also believe that as important as to understand the main topics on genetics that are
difficult for learning is to verify how sure students are about their knowledge. We understand
that there is great difference between being wrong due to a forgetfulness and being wrong due
to a mislearn.
Thus, the first aim of our study is to verify the "certainties" of students about their
knowledge of Mendelian inheritance. To do so, we created a specific instrument to assess
their knowledge, main difficulties, and sureness in answers. The second aim is to verify
whether the years of results of different researches in genetic teaching have resulted in
positive consequences in the learning of the new generations of students.
Our research questions are:
How well consolidated are the student’s knowledge about mendelian inheritance?
Are the student’s certainties about their knowledge scientifically accurate?
What is worse: to mislearn or to forget?
Did the years of data gather in different researches about difficulties in genetic learning
result in better results nowadays?
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Methodology
The research design can be seen in Figure 1.
Figure 1. Research Design

Instrument Elaboration
To create our evaluation tool, we surveyed the literature searching for results of studies that
point out the main difficulties encountered by the students during the learning process of
genetics (Banet e Ayuso, 1995; Fabrício et al., 2006; Smith et al., 2008; Bowling et al., 2008;
Shaw et al., 2008; Dougherty et al., 2011).
The tool was elaborated with six questions about monogenic inheritance (five questions of
multiple choice and one question with four items to be judged as true or false). The tool was
validated in two different ways: through the analysis by three specialist teachers/professors
(content validation) and the application of a pilot test. The expert’s suggestions were
answered before the pilot test application.
The pilot test consisted of the application of the tool previously elaborated, besides the
inclusion of four already validated questions of another instrument, the Genetics Concept
Assessment (GCA), elaborated by Smith et al. (2008) and translated into Portuguese by our
group, thus totaling ten questions. During the application of the pilot test, students were
instructed to underline unknown words so that they, if necessary, could be replaced by
synonyms in later applications. Issues with high levels of accuracy and error were retested to
find potential problems.
After the application and analysis of the pilot test, we considered necessary to insert a
diagnostic question. This question, which was very easy and basic, served to assess the
seriousness of the students when responding to the instrument and thus as a criterion for
exclusion from the questionnaire if they were wrong.
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The final version of the instrument was then composed of 11 questions. The concepts
evaluated by each question are shown in Table 1.
Table 1 Concepts evaluated in each question
Question
Concept
Number
1*
Conditional probability
2*
Allele position in chromosomes
3*
Interpretation of heredograms
4*
Allele frequency
5
Phenotypic frequency
6
Probability calculation
7
Diagnostic (localization of the genetic material in a cell)
8
Notion of genotypes of an individual
9.a
Recessive/dominant alleles
9.b
Location of alleles in chromosomes
9.c
Genetic constitution of a chromosome
9.d
Recessive/dominant alleles
10
Interpretation and identification of dominant/recessive characteristics
11
Interpretation and identification of dominant/recessive characteristics
* Questions used from GCA (Smith et al., 2008).

Together with each question, a modified Likert Scale was inserted to evaluate the students'
degree of certainty regarding their answers (Table 2).
Table 2 Students’ Degrees of certainty about their answers
Degree of certainty
I
I know, certainly!
II
I think I know.
III
I have studied, but I cannot remember.
IV
I have never studied this!
Samples
Pilot test
The pilot test was carried out with 24 (n=24) high school students from a public school in
Santa Maria, State of Rio Grande do Sul, Brazil. The application was conducted by a teacher
who volunteered to do so with his class.
Final Application
The application of the definitive tool was carried out with four different classes of a public
school, also in the city of Santa Maria, by the classes’ teacher. One hundred fourteen (n=114)
senior students answered the questionnaire.
Ethical Issues
The project was submitted to the Committee for Ethics in Research of the Federal University
of Santa Maria (UFSM) in response to resolution n. 466/12 of the National Health Council. It
was approved, with registration in the Certificate of Presentation for Ethical Assessment
(CAAE 54829216.3.0000.5346). The Free and Informed Consent Form was applied together
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with the final version of the tool and the pilot test in order to protect students who did not
have interest in responding or felt constrained to provide answers to the questions asked.
Results
After applying the instrument to 114 students, approximately 10% (n = 11) missed the
diagnostic question (#7), and their questionnaires were disregarded. Thus, the data presented
here correspond to the responses of 103 students. As this diagnostic question just served as a
criterion for exclusion, we did not consider the data about the students’ degrees of certainty
about their answers for it.
Questions #1, #3, #9a, #9d and #11 were those with the lowest hit rates, not reaching 50%
of correct answers. The other questions presented an index of more than 50% of correct
answers, as can be seen in Table 3. Regarding the students' degree of certainty about their
answers, the majority presented certainty or almost certainty about their answers, showing
that they believe that their answers knowledge is correct. In question #2, 15% of students said
they had never studied such concept.
Table 3 Percentage of correct answers in each question, with respective percentages of
students' degree of certainty about their answers
Questions
Correct answers
(%)
I
II
Certainty
degree (%) III
IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9.a 9.b 9.c 9.d 10

11

27
45

50
14
45
27
15

28
23
47
30
0

92
53
39
7
1

60
20
56
23
0

75
61
32
7
0

100

83
78
18
4
0

20
52
37
11
0

38
39
45
16
1

42
14
0

83
29
47
21
1

75
28
50
20
1

48
26
54
19
0

52
18
50
24
7

Considering only the correct answers of each question, most of the students presented
certainty or almost certainty about their answers, according to Table 4 below.
Table 4 Degree of certainty of the students who answered the questions correctly, in percent
Certainty
degree
(%)
I
II
III
IV

Questions with right answers
1.
54
39
7
0

2.
23
48
23
6

3.
31
34
34
0

4.
57
39
4
0

5.
24
50
26
0

6.
70
26
4
0

7.

8.
80
20
0
0

9a.
33
48
19
0

9b.
34
48
15
0

9c.
32
47
19
0

9d.
33
53
14
0

10.
32
47
19
2

11.
31
41
26
3

Concerning the wrong answers to the questions, it can be seen that the majority of students
who missed their answer did so with conviction or almost sure that it was correct (Table 5).
Table 5 Degree of certainty of the students who answered the questions wrongly, in percent
Certainty
degree
(%)
1
41
I
II
III
IV

43
16
0

Questions with wrong answers
2

3

4

5

6

4
44
33
25

20
51
28
0

13
38
38
13

15
66
20
0

35
50
15
0

7

8

9a

9b

9c

9d

10

11

65
12
24
0

57
34
9
0

6
39
50
6

15
58
23
4

20
56
24
0

4
56
31
13

44
48
10
0
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Discussion
In our evaluation tool, inserting a modified Likert scale to assess students' "certainties" about
their answers allowed us to infer whether the concepts evaluated were consolidated in a
meaningful way or not. Especially for us researchers/ educators, checking whether a concept
is right or wrong is different from checking if a student is sure about his/her concepts. A
certainty is different from a forgetfulness, especially in an educational reality where the
concepts of Mendelian genetics are studied at different school levels from other correlated
contents, such as cell division and central dogma. According to the cognitive perspective of
Ausubel et al. (1980), in order to occur meaningful learning, the new knowledge must interact
with concepts present in the students' cognitive structure, the so-called subsumers. Thus, we
can infer that certain knowledge considered as "right" by students may serve as subsuming for
other knowledge. If such subsumers are misconceptions, the new knowledge derived from
integration with them may be erroneous as well or will not have scientific accuracy. This
makes even more sense when we observe that the works that evaluate the knowledge of
genetics in Basic Education (Fabrício et al. 2006; Shaw et al. 2008; Dougherty et al. 2011;
Temp e Bartholomei-Santos 2014) and in Graduation (Fabrício et al. 2006; Smith et al., 2008;
Bowling et al., 2008; Infante-Malachias et al. 2010) show that the students present the same
difficulties, although they are at different educational levels. Perhaps the knowledge acquired
erroneously in basic education and integrated into the cognitive structure of students in a
meaningful way serves as subsumers for the new knowledge and, consequently, end up
generating more misconceptions.
When analyzing the degree of certainty of the students who answered the questions
correctly (Table 4), we can see that most of the students believed that they were right (or
almost) about their answers. This result is good if we consider that correct knowledge is well
consolidated in their memory. However, even among those students who had right answers,
there were those who did not show conviction. For example, in questions #3, #5, and #11,
approximately 30% of students reported that they had studied such content but did not
remember it well. This result may mean that such content is not well consolidated in the
cognitive structure and that the correctness of the question may have been random. Still, in
question number #2, among the students who answered it, 6% indicated that they had never
studied such content, which means that their correctness was not because they had adequate
knowledge. This analysis becomes important also when we observe the degree of certainty of
the students who missed their answers (Table 5). Students' high degree of conviction or belief
about their wrong answers represents something worse than the simple error of the question: it
represents that they may have mistakenly incorporated concepts into their cognitive structure.
Still, we can see that the degree of forgetfulness was greater among the students who missed
the questions. For example, in questions #4 and #9.b respectively, 38% and 50% of the
students indicated that they had already studied the concept but did not remember it well.
Also, several students who missed their answers pointed out that they had never studied such
concept, reaching a 25% rate in question number #2. This fact was unusual once the
instrument was applied within only one school, just with senior students, which have the same
teacher and a single curriculum for secondary education, and other students were able to
answer this question correctly. Thus, a possible explanation for this must be related to the
forgetting of these contents and not to the fact that they have never studied them. In this way,
we can see how the analysis of the students' degrees of certainty about their answers can give
us more data about their real level of knowledge about the concepts of genetics. As we did not
conduct interviews with students after the application of the instrument, another possible
explanation for the different degrees of certainty of the students about their answers may be
related to their excess or lack of confidence.
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Our results demonstrate that many of the students’ difficulties already mentioned in the
previous researches still hold, such as the conception of dominant/ recessive alleles (questions
#9a and #9d - Table 3). 80% of our sample consider that the dominant allele inhibits the
recessive allele with approximately 60% absolute certainty about their answers (Table 5);
52% consider false the statement "the manifestation of a dominant allele occurs independently
of the presence of another allele in the genotype", with approximately 60% "almost certain"
(Table 5). This demonstrates that students have an erroneous view of the scientific concept of
dominance and recessiveness of alleles and, more seriously, have a conviction or almost
conviction of their conceptions. The concept of dominance was the objective of an inventory
created by Abraham et al. (2014) - The Dominance Concept Inventory (DCI). In the study, the
authors evaluated graduation students’ alternatives conceptions about dominance in
Mendelian and population genetics. The authors argue that some of the alternative
conceptions of undergraduate students on dominance stem from problems in teaching during
basic education, but are not restricted to high school. One of the possible explanations for this
conceptual problem, according to Allchin (2000), is that the students confuse gene expression
with phenotypic expression of an allele. Abraham et al. (2014) also believe that terminology
may hinder better understanding of genetics, for example when students confuse the terms
genes and alleles, which in turn creates difficulty in understanding the terms recessive and
dominant.
Another difficulty presented by the evaluated students may not only be due to the lack of
knowledge or conceptual problems but to the lack of a specific ability: the capacity for
interpretation. If we look at the results of questions #3, #10 and #11 (Table 3), we find that
the success rates of 28%, 51%, and 38%, respectively, show that students present difficulties
to interpret data, whether presented in graphic representation (heredogram - question #3) or
the form of text (questions #10 and #11). In the three questions cited, students had to interpret
them and find out if they were cases of autosomal or X-linked inheritance and/or conditioned
by dominant or recessive alleles. In this case, the absence of a skill becomes more serious
than the absence of a specific concept of an area or an erroneous knowledge. The ability to
interpret is fundamental to different areas of knowledge and, therefore, it is not only
developed during the teaching of genetics. As the development of a skill is not accomplished
quickly, but throughout the student's school life, perhaps this is the leading cause of the high
error rate in the issues cited.
When we analyze comparatively the other questions that evaluate the same concepts, but in
a different way, we realize that the results can be quite different. For example, in questions #1
and #6, the ability to calculate probability is evaluated, but we found that students presented
much more difficulty in calculating conditional probability (27% accuracy - question #1)
compared to the classical probability calculation (75 % of correctness - question #6). This
result can be explained by the greater need of the ability of interpretation/ reasoning in
questions of conditioned probability, where the exclusion of one or more genotypes is
necessary in the interpretation of the Punnett square. This fact becomes more striking when
we consider the "confidence" (degree of certainty) of students who answered incorrectly to
question #1 (Table 5): 41% were absolute certain and 43% almost certain about their answers.
That is, almost half of the students who missed their answers were convinced that they were
correct, demonstrating how this failure in student ability is consolidated.
Shaw et al. (2008) demonstrated that American students have difficulties in relating genes,
chromosomes and DNA. In our study, 50% of the students were able to adequately relate the
representations of heterozygous genotypes to their respective pairs of homologs (question #2),
although they presented a 23% certainty rate only. More, respectively, 83% and 75% of the
students answered correctly affirmations about the location of alleles in chromosomes and the
genetic constitution of a chromosome (questions #9b and #9c), both with the students
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presenting approximately 30% certainty about their answers. Such levels of student certainty
about their responses possibly demonstrate that knowledge about such relationships is not
fully consolidated in students' cognitive structure.
Although several of our results demonstrated that students' level of knowledge about
Mendelian genetics was not so good, some results were good. In question #4 was presented
the frequency of polydactyls in a population and their respective genotypes. Based on such
data, students were to find out which was the most frequent allele in the population (P or p) or
whether there was any way to make inferences about the frequency of alleles. The percentage
of accuracy was high: 92%, with students presenting approximately 60% absolute certainty
about their answers. In the following question, two distinct genetic disorders were presented,
one with dominant inheritance pattern and another with recessive inheritance pattern.
Afterward, affirmations were made about disturbances inherited in a dominant and recessive
way in populations, without data on the frequencies of each. In this case, the hit rate fell to
60%, and approximately 30% of the students pointed out that dominant alleles are more
frequent in the population than recessive alleles. These data allow us to infer that the highest
success rate in question #4 compared to question #5 was possibly because the frequency of
the dominant phenotype in the first question was presented. As to the degree of certainty of
the students' responses on this question, only 24% of the students who answered question #5
indicated that they were confident of their answer.
When questioned about the possible genotype for a person with normal skin pigmentation,
carrier of the albinism allele (question #8), 83% of the students reported the heterozygous
genotype as being carrier for albinism allele, with 80% absolutely certain about their answers.
15% reported the homozygous recessive genotype as the carrier, perhaps because they
confused the carrier for albinism allele with a person with has the albino phenotype.
After analyzing the results, a question arises:
Why, even after years of research pointing out the difficulties in teaching/learning
genetics, at different levels and different realities, are the results still not satisfactory?
1- First, the creation of instruments for verifying students' levels of knowledge about genetics,
and their improvement, provides data for action in teaching. However, since such instruments
are usually applied after the lessons/ courses of genetics, there is usually no time left for
correction of the problems encountered. Although corrections in teaching can be made for the
next classes, some students will follow without proper changes in their misconceptions.
2 - Students often worry about the immediate use of knowledge, just memorizing it, and so
after some time they forget it. Some researches point out that what makes genetic knowledge
one of the most difficult in biology is precisely the need to interrelate with several other areas
of biology (Boneti, 2006; Williams et al., 2012). Thus, memorization versus forgetfulness
antagonism makes learning of genetics much more complicated, mainly because cytology,
central dogma, cell division, etc. are often studied at different school levels and/or separately
from the level at which Mendelian classical genetics is taught.
3 - If the learning is not a mere memorization, that is, if it is meaningful, with knowledge
being incorporated into the cognitive structure of the student, there is still concern about the
quality of the knowledge acquired. If the incorporated concepts are erroneous, they can
accompany the student throughout basic education to graduation, as Abraham et al. (2014)
point out.
4 - There is, possibly, a failure during teacher education. Different studies (Fabrício et al.
2006; Smith et al. 2008; Bowling et al. 2008; Infante-Malachias et al. 2010; Abraham et al.
2014) evaluated the genetic knowledge present among undergraduate students and realized
that future biology teachers and other health professionals presented many misconceptions
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about basic genetics. Specifically, it is worrying the presence of misunderstandings among the
future teachers as they can transmit them to their students. In the TrendsTalk (2018) section of
Trends in Genetics, an interview with genetics teachers/researchers was published asking the
following question: What are the main challenges for teaching/organizing a genetics
discipline today? The most significant difficulties, according the interviewees, are the
difference in the level of knowledge of students entering college, the short time to teach
everything related to genetics in a single discipline/semester and the difficulty in keeping the
disciplines updated with the speed of knowledge production in genetics. In addition to
problems during the future teachers education, teachers who already work often do not have
the time to undertake continuing education. Bonzanini and Bastos (2011) and Nardi and
Bastos (2008) believe that teachers do not have access to materials that are produced through
research, or lack time for a survey and study of available materials or do not have the
autonomy to select and use what currently exists. Thus, erroneous conceptions end up
perpetuating themselves, as a vicious circle in which teachers transmit erroneous knowledge
to students, they appropriate it in their cognitive structure, leading them to college, where
such errors are not corrected, and again, are transmitted to student groups.
5 - The vast range of knowledge and concepts associated with genetics makes it difficult to
understand. In an attempt to be more didactic, the teacher makes simplifications, to facilitate
the understanding by the students. Those excessive simplifications end up making the
knowledge erroneous.
How to minimize recurring problems in genetics teaching?
1 - We believe that the use of verifying instruments is a good way of perceiving errors in
learning/teaching and thus correcting them. However, there must be a better synchronization
between the application time of the instrument, its analysis and the corrective actions on the
errors found.
2 - The use of instruments that go beyond the simple evaluation of students’ genetics
knowledge can provide a broader scenario on how students reason about genetics and thus
how they could teach if they become teachers. For example, we have the tools created by
Sadler and Donnelly (2006) and Shea et al. (2015) that evaluate how students use their
knowledge to support their arguments.
3 - There may be a need to review school curriculum as well as teacher training curriculum
to minimize the problems encountered in research.
4 - Public policies to encourage continuing teacher education should be implemented/
encouraged so that they have time to update, especially in an area where changes occur so
rapidly as in genetics.
Conclusions and Perspectives
Based on the data, we can see that, despite so many years of research and negative results
regarding students' knowledge about the Mendelian inheritance (and other knowledge related
to genetics), little has changed and students still have many erroneous views about the
monogenic inheritance. More worrying is the fact that many students in our research have a
high degree of certainty about their knowledge, even though it is wrong. This finding may
mean that they have such knowledge anchored in their cognitive structures which could
hinder further acquisition of knowledge as well as their decision making in matters related to
genetics. The insertion of the modified Likert scale to evaluate students' degree of certainty
about their responses allowed us to make inferences beyond a simple right/ wrong checking of
knowledge. Moreover, the use of a diagnostic question to evaluate the students' seriousness
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answering the inventory possibly allowed us to have a better understanding of the teaching of
this topic of genetics. With the results obtained, we intend to create didactic materials and
activities for teachers, helping to improve teaching, correcting or minimizing the learning
problems found in this important topic of Biology.
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ANEXO 1 – Questionário aplicado para elaboração do Manuscrito 3 – Versão traduzida para
publicação.
Answer the questions below based on your knowledge of the genes and their inheritance.
Tick only one alternative in each question. If there are unfamiliar terms in the
questionnaire, please circle them. Also, for each question, tick the degree of certainty
you have about your answer.

1) Cystic fibrosis in humans is caused by mutations in a single gene and is inherited as an
autosomal (non-sex chromosome) recessive trait. A normal couple has two children. The first
child has cystic fibrosis, and the second child is unaffected. What is the probability that the
second child is a carrier (heterozygous) for the mutation that causes the disease?
a) 1/4
b) 1/2
c) 2/3
d) 3/4
e) 1

Degree of certainty – Question 1:
I know it, certainly!
I have studied it, but I cannot remember.

I think I know it.
I have never studied it!

2) A man is a carrier for Wilson’s disease (Aa) and Rotor syndrome (Rr). Assume the genes
involved in these two disorders are both on chromosome 13 (a non-sex chromosome). Below
are possible representations of his genotype (labeled #1, #2, and #3). Which of them could be
correct?

a) #1 only.
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b) #2 only.
c) #3 only.
d) #2 e #3 only.
e) #1, #2 e #3.
Degree of certainty – Question 2:
I know it, certainly!
I have studied it, but I cannot remember.

I think I know it.
I have never studied it!

3) This pedigree shows a family afflicted with a rare genetic disease (circles represent
females, squares represent males, and individuals with filled symbols have the disease;
assume that any people who marry into the family are not carriers for the disease). The
genetic mode of inheritance that is most consistent with this pedigree is:

a) autosomal dominant.
b) autosomal recessive.
c) X-linked dominant.
d) X-linked recessive.

Degree of certainty – Question 3:
I know it, certainly!
I have studied it, but I cannot remember.

I think I know it.
I have never studied it!

4) Polydactyly is an inherited trait that results in extra fingers or toes. In Brazil, 0.1% of the
population exhibits polydactyly. People with polydactyly have the genotype Pp, where P
represents the allele that causes polydactyly and p represents the normal allele of this gene.
Which of the following is true?
a) The P allele is more frequent in Brazil than the p allele.
b) The P allele is less frequent in Brazil than the p allele.
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c) The two alleles, P and p, are at approximately equal frequencies in the Brazilian
population.
d) There is not enough information to answer this question.

Degree of certainty – Question 4:
I know it, certainly!
I have studied it, but I cannot remember.

I think I know it.
I have never studied it!

5) Some genetic disorders have dominant inheritance, such as familial hypercholesterolemia
(an inherited form of high blood cholesterol), while other traits, such as albinism, have
recessive inheritance. On dominant inherited genetic traits, it is correct to state that:
a) Phenotypes determined by dominant alleles are more frequent in the population than
phenotypes determined by recessive alleles.
b) Phenotypes determined by dominant alleles are not necessarily more frequent in the
population than phenotypes determined by recessive alleles.
c) Phenotypes determined by dominant alleles and phenotypes determined by recessive
alleles are equally common in the population.
d) A certain phenotype, determined by a specific allele, may behave as dominant in one
population and recessive in another population.
e) None of the above.

Degree of certainty – Question 5:
I know it, certainly!
I have studied it, but I cannot remember.

I think I know it.
I have never studied it!

6) A normal couple has two normal children and one child with a rare, autosomal recessively
inherited genetic disease. When talking to a health professional about the chances of having
another child with the disease, they were told not to worry, because the chance is 1/4; as they
already have one child with the disease and two normal ones, the fourth child will necessarily
be normal. This information:
a) is correct, because the parents are heterozygous and the chance of birth of an affected
child was 1/4. As she is born, the next child, who will be the fourth, will be normal, so
the phenotypic proportion of the offspring of the couple will be 3 normal children: 1
affected child.
b) is correct, but parents should be warned that if they decide to have a fifth child, it may
be born with the disease.
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c) is incorrect, because each fertilization event is independent of the others, that is, for
each pregnancy there will be a chance of 3/4 of being born a normal child and 1/4 of a
child with the disease.
d) Both alternative a and b are correct.

Degree of certainty – Question 6:
I know it, certainly!
I have studied it, but I cannot remember.

I think I know it.
I have never studied it!

7) The genetic material of an animal cell is found:
a) In the cytoplasm.
b) In the nucleus.
c) In the ribosomes.
d) In the Golgi apparatus.

Degree of certainty – Question 7:
I know it, certainly!
I have studied it, but I cannot remember.

I think I know it.
I have never studied it!

8) Albinism is an autosomal recessive trait. An individual with normal pigmentation carries
the allele for albinism. The genotype of this individual, therefore, can be represented by:
a) AA.
b) Aa.
c) aa.
d) There is not enough information to answer this question.

Degree of certainty – Question 8:
I know it, certainly!
I have studied it, but I cannot remember.

I think I know it.
I have never studied it!

9) According to your knowledge about genes and alleles, review the statements below and
classify them as T (true) or F (false).
9.a. ( ) A recessive allele is the one inhibited by the action of another allele, called dominant.
.
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Degree of certainty – Question 9a:
I know it, certainly!
I have studied it, but I cannot remember.

I think I know it.
I have never studied it!

9.b. ( ) Allele genes for a trait are found on homologous chromosomes.
Degree of certainty – Question 9b:
I know it, certainly!
I have studied it, but I cannot remember.

I think I know it.
I have never studied it!

9.c. ( ) A same pair of homologous chromosomes can have genes for different traits.
Degree of certainty – Question 9c:
I know it, certainly!
I have studied it, but I cannot remember.

I think I know it.
I have never studied it!

9.d. ( ) A dominant allele can be expressed in a phenotype regardless of the other allele for
the same trait present in an individual.
Degree of certainty – Question 9d:
I know it, certainly!
I have studied it, but I cannot remember.

I think I know it.
I have never studied it!

10) In humans, the V-shaped hairline insertion (widow's peak) is a hereditary trait, supposedly
monogenic. According to observations made in some families, a widow-peaked person always
has at least one parent with this character, while people with straight hairline insertion may
occur in families where one or both parents have a widow's peak. It is correct to state that:
a) Widow's peak is a recessive trait.
b) A couple with a straight hairline insertion may have children with a widow's peak.
c) A man with a widow's peak, whose mother has straight hairline insertion, and a
woman with a widow's peak, whose father has a straight hairline insertion, present
75% chance of having a child with a widow's peak.
d) A homozygous man with a widow's peak and a homozygous woman with a straight
hairline insertion can only have children with a straight hairline insertion.
e) There is not enough information to determine the inheritance pattern of the trait.
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Degree of certainty – Question 10:
I know it, certainly!
I have studied it, but I cannot remember.

I think I know it.
I have never studied it!

11) In a certain cat population, 96% of individuals have long hair and 4% have short hair.
Short-haired individuals bred among themselves most often produce offspring both with long
and short hair. Crossings between long-haired individuals produce only descendants with long
hair. These results suggest that the length of the hair in cats is conditioned by:
a) a pair of alleles, with the long hair allele dominant over the short hair allele.
b) a pair of alleles, with the short hair allele dominant over the long hair allele.
c) a pair of alleles, which do not have dominance over each other.
d) environmental factors, such as the temperature of the environment in which they live.
Degree of certainty – Question 11:
I know it, certainly!
I have studied it, but I cannot remember.

I think I know it.
I have never studied it!
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3.4

MANUSCRITO

4

-

O

LEGADO

DA

EDUCAÇÃO

BÁSICA

PARA

A

ALFABETIZAÇÃO GENÉTICA DOS CIDADÃOS
Este último manuscrito também foi idealizado no âmbito do projeto Ensino e
Aprendizagem de Genética.
Seu objetivo foi fornecer um panorama mais geral sobre o ensino de genética de toda a
educação básica. Após os resultados do manuscrito anterior (3), surgiu a seguinte indagação:
Quais conhecimentos de genética um estudante que concluiu sua educação básica (e que
possivelmente não estudará mais disciplinas relacionadas a área) deve, de fato, possuir? Como
esses conhecimentos o auxiliam a interpretar informações no seu cotidiano?
Nesse sentido, elaboramos, validamos e aplicamos um instrumento com questões que
permitissem avaliar o ensino de genética de maneira mais abrangente, focando não só na
avaliação de conceitos corretos, mas, principalmente, na capacidade de interpretar situações e
informações genéticas, as quais, possivelmente, farão cada vez mais parte do seu cotidiano.
Além dos conhecimentos genéticos avaliados, neste questionário – denominado
Questionário Legado do Ensino de Genética (QLEG) – também procuramos analisar as
certezas dos estudantes sobre seus conhecimentos e se todos os tópicos avaliados foram
realmente abordados ao longo de educação básica. Ainda, inserimos questões sobre a vida
escolar dos estudantes para fins de comparação.
Neste trabalho apresentamos apenas os dados sobre a validação e resultados gerais da
aplicação do QLEG realizada a 1222 estudantes de diferentes cursos de graduação da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
A imensa quantidade de dados resultantes da aplicação do QLEG continua sendo
analisada e os frutos dessas análises serão publicados em diferentes artigos.
O QLEG encontra-se após as referências deste manuscrito 4.
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1- Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, Universidade Federal de Santa
Maria, Santa Maria, RS, Brasil.
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RESUMO
Proporcionar a alfabetização científica dos estudantes é o grande objetivo das
disciplinas de ciências. De maneira mais específica, um dos objetivos do ensino de biologia é
a alfabetização genética dos estudantes, principalmente devido ao crescente contato dos
cidadãos em geral com informações e tecnologias associadas à genética. Nesse sentido,
desenvolvemos, validamos e aplicamos o Questionário O Legado do Ensino de Genética
(QLEG) com o objetivo de avaliar o nível de alfabetização genética proporcionado pelo
ensino de genética na educação básica no Brasil. O questionário, contendo 20 questões sobre
genética e 6 sobre a vida escolar dos estudantes, foi aplicado de maneira on-line a estudantes
(n=1222) de diferentes cursos de graduação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Os resultados indicam que o QLEG é um instrumento confiável na avaliação de seus
objetivos, apresentando um valor de alfa de Cronbach α = 0,71. Observou-se que os
estudantes que concluem a educação básica no Brasil saem com o nível muito baixo de
alfabetização genética, o que pode atrapalhar seu entendimento, interação e tomada de
decisões frente ao crescente contato com os conhecimentos de genética no cotidiano.
Estudantes de escolas particulares tiveram desempenho superior aos de escolas públicas.
Também, a mídia demonstrou ter um papel importante na familiarização dos cidadãos com
diferentes temas da área e na construção de conhecimentos genéticos uma vez que não houve
diferença significativa entre o desempenho de quem acredita ter aprendido mais sobre
genética na escola e na mídia. Ainda pudemos perceber que muitos estudantes não tiveram
contato com diversos tópicos de genética na educação básica. O QLEG continuará a ser
aplicado em maior escala, fornecendo melhores dados sobre o real nível de alfabetização
genética dos cidadãos brasileiros.
PALAVRAS-CHAVE Alfabetização genética, Educação Básica, Instrumento de avaliação,
Mídia.
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INTRODUÇÃO
Um dos objetivos da educação escolar, em todo o mundo, é formar cidadãos críticos e
capazes de entender, refletir e atuar sobre a realidade que os cerca. Especificamente, o ensino
de ciências deve preparar os cidadãos para tratar com responsabilidade as questões sociais
relativas à ciência (POGGE e YAGER, 1987), proporcionando a alfabetização científica dos
estudantes, o que, segundo Santos (2007), significa propiciar aos estudantes a correta
compreensão da linguagem científica, o entendimento da natureza da ciência e a percepção de
aspectos sociocientíficos em torno da produção de novos conhecimentos e novas tecnologias.
Dentro do ensino de ciências, o ensino de genética tem recebido destaque em
pesquisas sobre alfabetização cientifica, uma vez que os rápidos e recentes avanços na área
nem sempre conseguem ser acompanhados pelos professores e demais profissionais. Assim, a
alfabetização genética, isto é, a capacidade de os estudantes lerem, interpretarem e tomarem
decisões conscientes sobre assuntos associados à genética e suas aplicações em seu dia a dia,
acaba comprometida. Tal definição aqui considerada tem como base o artigo de McInerney
(2002), “Education in a genomic world”. A alfabetização genética não está associada somente
a um conjunto de conceitos que os alunos devem possuir para interpretar um texto ou alguma
notícia, mas também ao desenvolvimento de competências que os permitam debater e avaliar
os aspectos sociais, econômicos, éticos e ambientais associados às novas tecnologias da
genética.
No que diz respeito ao ensino/aprendizagem de conceitos de genética, diferentes
estudos, realizados em tempo e espaços diferentes, destacam que os alunos apresentam
problemas na compreensão correta dos mesmos bem como em sua aplicação (BANET e
AYUSO, 1995; FABRÍCIO et al., 2006; BOWLING et al., 2008; SHAW et al., 2008; SMITH
et al., 2008; INFANTE-MALACHIAS et al., 2010; DOUGHERTY et al., 2011; ABRAHAM
et al., 2014; TEMP e BARTHOLOMEI SANTOS, 2014). Outros estudos, não se limitando
apenas à avaliação de conceitos, apontam que a população em geral e profissionais da área da
saúde têm uma limitada alfabetização genética (HARVEY et al.,2007; CHRISTENSEN et al.,
2010; POWELL et al., 2012; HOUWINK et al. 2012; KAYE e KORF, 2013). Dougherty et
al. (2011) destacam que tem aumentado o distanciamento entre o correto entendimento
científico de genética e aquilo que é ensinado sobre genética nas escolas.
Atualmente ficou claro que muitos genes interagem na produção de fenótipos, que a
expressão gênica é modulada pelo ambiente e mais complexa do que anteriormente se
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acreditava, levando a mudanças na imagem de genes e genomas (BOERWINKEL et al.,
2017). O ensino de genética baseado em conceitos clássicos mendelianos e resolução de
problemas tornou-se defasado e deficitário.
Ao mesmo tempo em que o modelo atual de ensino/ aprendizagem de genética
apresenta vários problemas, o conhecimento genético se faz cada dia mais necessário na vida
da população. Segundo Boerwinkel et al. (2017), os resultados de estudos genéticos
influenciam as práticas da sociedade tais como o diagnóstico e tratamento de doenças,
desenvolvimento de medicamentos, produção industrial, investigação forense, proteção de
plantações e os esportes. Para os autores, logo chegará um tempo em que as análises pessoais
de um genoma serão práticas comuns.
As consequências dos rápidos avanços das pesquisas e do conhecimento sobre
genética não se restringem à sua aplicação prática e ao seu emprego por especialistas.
Atualmente, com o avanço do acesso à internet e às redes sociais, bem como com a maior
divulgação na mídia, os conhecimentos genéticos estão cada vez mais acessíveis para a
população em geral, como o famoso caso da mastectomia realizada pela atriz Angelina Jolie
(ABRAMS, 2016). Assim, as escolas enfrentam mais um grande desafio: proporcionar a
correta alfabetização genética dos estudantes para que eles consigam compreender, interagir
corretamente e estarem aptos para posicionar-se frente às diferentes informações genéticas as
quais são expostos constantemente nos meios de comunicação. Tal desafio deve ser realizado
de maneira significativa, isto é, segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL
et al., 1980), permitindo a integração dos novos conhecimentos com os pré-existentes na
estrutura cognitiva dos estudantes.
Nesse sentido, o principal objetivo deste trabalho foi avaliar o legado deixado pelo
ensino de genética escolar na vida dos estudantes, isto é, avaliar em que nível a educação
básica brasileira está realizando a alfabetização genética dos futuros cidadãos. Para tal,
elaboramos e validamos um questionário específico para analisar como os estudantes
entendem seu corpo, a expressão de características genéticas e as aplicações do conhecimento
genético, bem como as certezas que eles possuem sobre seus conhecimentos.
Nosso principal problema de pesquisa foi: Qual é o nível de alfabetização genética de
um cidadão que já concluiu a educação básica no Brasil?
Os demais questionamentos da pesquisa foram: Como os cidadãos interpretam
situações onde devem usar seus conhecimentos de genética? A posse de uma gama de

83

conceitos corretos é fundamental para que um cidadão possa interpretar uma situação que
envolve conhecimentos genéticos?
METODOLOGIA
Elaboração e validação de um instrumento para avaliar o legado da educação básica na
alfabetização genética dos estudantes
A Sociedade Americana de Genética Humana (SAGH) é uma das sociedades mais
ativas e preocupadas com o ensino de genética e suas aplicações, patrocinando e realizando
diferentes pesquisas e ações com o intuito de avaliar e melhorar o ensino deste tópico da
biologia.
Com base em uma lista de conceitos criados pela SAGH – “Seis coisas que todos
deveriam saber sobre genética” (Six things everyone should know about genetics https://www.ashg.org/education/everyone_1.shtml) - elaboramos um questionário com 15
questões de múltipla escolha. Também utilizamos cinco questões de outros dois questionários
já previamente validados e conhecidos na literatura, traduzidos para o português pela nossa
equipe: o Genetics Concepts Assessment (GCA), elaborado por Smith et al. (2008) e o
Genetics Literacy Assessment Instrument (GLAI), elaborado por Bowling et al. (2008).
As 20 questões constantes no instrumento passaram por um processo de validação de
conteúdo realizada por 7 especialistas em genética, todos professores/pesquisadores.
Acreditamos ser necessário avaliar novamente as questões já validadas de outros instrumentos
devido à tradução para o português. Os especialistas receberam, via e-mail, um convite para
avaliação e dois arquivos separados: um somente com as questões e outro com as questões e
respectivos gabaritos e objetivos. Após, foram orientados a realizar o seguinte durante o
processo de avaliação do instrumento:
a) Ler o questionário e responder as questões.
b) Observar se as questões foram escritas de forma clara e precisa.
c) Observar se as informações fornecidas nas questões são cientificamente acuradas,
respeitando o nível de conhecimento de um estudante da educação básica.
d) Ler o questionário com o gabarito e verificar eventuais incongruências com suas respostas,
devido à inexatidão de informações na questão.
e) Observar se cada questão atinge o objetivo de avaliação especificado.
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Após a avaliação pelos especialistas, a questão Q18 teve que ser alterada pois sua
construção e objetivo não foram considerados claros. Assim, decidimos substituí-la por outra
questão do GLAI com objetivo semelhante. Além disso, demais pequenas sugestões na
construção frasal e de vocabulário foram atendidas antes da aplicação.
Os objetivos de cada uma das questões encontram-se na Tabela 1.
Tabela 1. Objetivo de cada uma das 20 questões do Questionário O Legado do Ensino de
Genética (QLEG), incluindo as provenientes de outros instrumentos (GCA e GLAI).
Questão
Objetivo
Q1
(GCA) Avaliar se os estudantes possuem o conhecimento de que todas as células
apresentam a mesma constituição genética.
Q2
(GCA) Avaliar se os estudantes entendem o que é uma mutação, suas
consequências e possível herdabilidade.
Q3
(GCA) Avaliar se os estudantes entendem que nem toda mutação é herdável.
Q4
Avaliar se os alunos possuem ou não o conhecimento do senso comum de que
fenótipos dominantes são mais frequentes na população, porque “dominante”
significaria “predominante” neste caso. Ao mesmo tempo avaliar se os alunos
possuem um mínimo de noção sobre frequência gênica e entendem que alelos
dominantes não são necessariamente os mais frequentes.
Q5
Avaliar se os alunos conseguem perceber que as probabilidades de eventos
similares ocorrerem em genética são as mesmas para cada evento gestacional, isto
é, são independentes, quando se considera características com herança
monogênica.
Q6
Inicialmente o objetivo seria diagnosticar se os alunos estão levando a sério o
questionário. Como a questão é considerada muito fácil, caso algum aluno a
errasse, poderíamos inferir que o mesmo não estaria respondendo o questionário
com o devido afinco, sendo um critério para exclusão do mesmo. Como a questão
apresentou um número relativamente elevado de erros, e como sugestão de um
especialista que participou da validação do questionário, decidimos mantê-la e
avaliar se os alunos apresentam a noção da localização do material genético em
uma célula eucariótica.
Q7
(GLAI) Avaliar se os alunos entendem que a presença de um gene não significa o
desenvolvimento obrigatório de uma característica, isto é, que nem sempre há
determinismo genético.
Q8
Avaliar se os estudantes entendem o que é uma mutação, suas consequências e
possível herdabilidade. A comparação com as questões número 2 e número 3
servirá para avaliarmos se os alunos realmente entendem este tópico de genética.
Q9
(GLAI) Avaliar se os estudantes possuem o conhecimento de que todas as células
apresentam a mesma constituição genética. Servir como comparação com a
questão número 1.
Q10
Avaliar se os alunos conseguem entender que os genes não são alterados pelo
ambiente, embora a expressão gênica possa ser em alguns casos.
Q11
Avaliar se os alunos apresentam o conhecimento de quais fontes de células
poderiam ser utilizadas para realização de exames de DNA. Comparar o
conhecimento dos alunos com aquilo que é visto na mídia, onde frequentemente é
usado mecha de cabelo cortado para fazer o teste.
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Q12

Q13
Q14

Q15
Q16
Q17

Q18

Q19
Q20

Avaliar se os estudantes conseguem perceber que o DNA vegetal não pode ser
absorvido pelo couro cabeludo humano e que muitas vezes o conhecimento
científico é usado de forma equivocada como estratégia de marketing.
Avaliar se os alunos têm a noção do contato diário com as moléculas de DNA,
principalmente em sua alimentação.
Avaliar se os alunos têm a noção de que várias características genéticas estudadas
na educação básica são ensinadas apresentando um padrão de herança errado. No
caso, a cor dos olhos é costumeiramente estudada como se apresentasse uma
herança monogênica quando, na verdade, apresenta herança poligênica.
Avaliar se os estudantes têm uma noção mínima sobre o padrão de herança dos
tipos sanguíneos ABO e compatibilidade entre eles para transfusão sanguínea.
Avaliar se os alunos possuem uma noção mínima sobre clonagem.
Avaliar se os alunos têm a noção de que várias características genéticas estudadas
na educação básica são ensinadas apresentando um padrão de herança errado. No
caso, avaliar quais características complexas os alunos acreditam ter padrão de
herança monogênica. Normalmente várias características complexas que
apresentam herança poligênica são estudadas como se tivessem um padrão
monogênico durante a educação básica. Servir como comparação com a questão
número 14.
(GLAI) Avaliar se os alunos entendem que o fato de uma pessoa portar um gene
mutado não significará o desenvolvimento obrigatório de uma doença, isto é, que
os genes apenas influenciam o desenvolvimento de certas características e nem
sempre há determinismo genético. Comparar com a questão número 7 para avaliar
se os alunos terão a mesma resposta em uma questão mais abrangente e em outra
mais específica.
Avaliar se os alunos sabem como se dá a constituição genética de um indivíduo.
Avaliar se os estudantes possuem o conhecimento de que todas as células
apresentam a mesma constituição cromossômica. Comparar com a noção da
constituição gênica das células (questões 1 e 9).
Além das alternativas de múltipla escolha, foi inserido, em cada questão, um “Grau de

Certeza”, na forma de uma escala de Likert modificada, que serviu para melhor avaliarmos
como foi o estudo dos diversos tópicos de genética e suas aplicações, se estes realmente
ocorreram e quais as “certezas” que os alunos possuem sobre suas respostas (Tabela 2).
Tabela 2. Grau de certeza dos alunos em relação às suas respostas.
Grau de Certeza
I
Sei, com Certeza!
II
Acho que sei.
III
Já estudei, mas não me lembro bem.
IV
Nunca estudei isso!

Antes das 20 questões sobre genética e suas aplicações, também foram inseridas 6
perguntas sobre a vida escolar dos estudantes para posterior análise:
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- Ano de conclusão da Educação Básica;
- Cidade de conclusão da Educação Básica;
- Tipo de escola onde estudou durante o Ensino Médio (Pública, Privada, Ambas);
- Se cursou a disciplina de biologia em cursinho pré-vestibular;
- Caso tenha cursado, quanto tempo o fez;
- Em que ambiente acredita ter aprendido mais sobre genética e suas aplicações (Na escola,
No cursinho pré-vestibular, Na TV, Na internet, Em Jornais e Revistas, Nenhuma das
alternativas).
Assim, a versão final do instrumento, chamado “Questionário Legado do Ensino de
Genética (QLEG)”, ficou dividida em dois blocos: o primeiro com as 6 questões sobre a vida
escolar dos estudantes e o segundo com as 20 questões específicas e seus respectivos graus de
certeza. Antes de sua aplicação, o questionário, em sua versão final, foi submetido ao Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) atendendo à
resolução n. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovado com o registro no
Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) número 54829216.3.0000.5346.
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi aplicado juntamente com o
questionário no intuito de resguardar os alunos que não tivessem interesse em responder ou se
sentissem constrangidos em fornecer as respostas aos questionamentos solicitados.
Análise Estatística
Para as diferentes análises estatísticas, foi usado o software estatístico livre R (www.rproject.org) em conjunto com o pacote stats. Para comparação entre os diferentes grupos, foi
realizado o teste não paramétrico de Wilcoxon ao nível de confiança de 99%, juntamente com
o teste de Levene para comparar se existe diferença significativa entre as variâncias. Como as
amostras possuem tamanho distintos, utilizou-se a metodologia não pareada para realização
das análises.
O índice de dificuldade das questões foi calculado com base na quantidade de alunos
que acertaram a questão em comparação com o total de respondentes (KAPLAN e
SACCUZZO, 1997 apud BOWLING et al., 2008). A dificuldade é inversamente proporcional
a percentagem de acerto, isto é, quanto maior a percentagem de acerto, menor a dificuldade da
questão e vice-versa.
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A capacidade de discriminação das questões, isto é, a capacidade de a questão
diferenciar os respondentes com maior e menor nível de conhecimento foi determinada
através do cálculo da correlação ponto bisserial de Pearson, conforme realizado por Bowling
et al. (2008). A correlação ponto bisserial é uma medida estatística que analisa a correlação do
resultado de um item em particular com o resultado geral do teste, isto é, o escore bruto total.
Para análise do nível de associação entre as questões com objetivos semelhantes – Q1,
Q9 e Q20; Q2, Q3 e Q8; Q7 e Q18; Q14 e Q17 – foi calculado o coeficiente de Cramér’s V
que mede a associação entre duas variáveis nominais. O cálculo da associação entre duas
questões evidencia como o erro/acerto de uma questão está relacionado ou não ao erro/ acerto
de outra questão. O coeficiente de Cramér’s V varia de 0 a 1, sendo que quando o coeficiente
se aproxima do 0 significa uma menor associação entre duas variáveis e quanto mais próximo
do valor 1, maior associação entre as variáveis. Considera-se os seguintes níveis de
associação, conforme descrito por Cohen (1988):
Nula ou inexistente: V< 0.10;
Associação fraca: 0.10 < V < 0.30;
Associação média: 0.30< V< 0.50;
Associação forte: V>0.50.
A medida de confiabilidade do questionário (Reliability) foi realizada avaliando a
consistência interna do instrumento através do cálculo do coeficiente alfa de Cronbach. Tal
medida refere-se ao grau com que os itens do questionário estão correlacionados entre si e
com o resultado geral da pesquisa, isto é, significa que o instrumento deve apresentar os
mesmos resultados se administrado repetidamente. Valores do alfa de Cronbach maiores que
0,7 representam um bom índice de confiança de um questionário (KLINE, 2000 apud
COUCH et al., 2015).
Caracterização da amostra e aplicação do QLEG
A aplicação do instrumento foi realizada via Portal do Aluno, no site da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM). Convites para responder ao instrumento foram enviados via
e-mail, quinzenalmente, de outubro de 2017 a fevereiro de 2018, para todos os alunos
regulares de graduação matriculados em cursos dos diversos campi da Universidade Federal
de Santa Maria. No mesmo período o questionário permaneceu disponível no Portal do
Aluno. Ao todo, aproximadamente 27 mil alunos receberam os e-mails com o convite para
responder ao questionário. Destes, apenas 1453 o acessaram, porém 231 não concordaram
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com o TCLE, resultando em 1222 respondentes que concordaram com o TCLE. Os 1222
estudantes que responderam ao instrumento estavam distribuídos nas 8 grandes áreas do
conhecimento da UFSM (Figura 1) – Ciências Agrárias (n=182), Ciências Humanas (n=205),
Ciências Exatas e da Terra (n=135), Ciências Sociais Aplicadas (n=229), Ciências Biológicas
(n=41), Engenharia (n=193), Ciências da Saúde (n=170) e Linguística, Letras e Artes (n=67),
representando 56 diferentes cursos de graduação.
Figura 1. Distribuição dos alunos respondentes por área de ensino da UFSM.

RESULTADOS
Bloco I – Dados sobre a vida escolar dos estudantes
1- Ano de conclusão da Educação Básica.
O ano de conclusão da educação básica dos estudantes que responderam o
questionário apresentou uma elevada amplitude, variando do ano 1976 a 2017. Para fins de
organização dos dados, os anos de conclusão foram tabulados por década, como podemos
observar abaixo, na Tabela 3.
Tabela 3. Década de conclusão da educação básica pelos alunos respondentes.
Década de Conclusão Quantidade Percentual
1970
10
1%
1980
29
2%
1990
86
7%
2000
312
26%
2010
785
64%
TOTAL
1222
100%
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2- Cidade em que concluiu a Educação Básica
Os estudantes respondentes concluíram a educação básica em 253 diferentes cidades
de 22 estados brasileiros, representando as 5 regiões do Brasil, apesar do predomínio de
concluintes advindos da região Sul, onde se localiza a UFSM (Tabela 4).
Tabela 4. Região na qual os estudantes concluíram a educação Básica
Região
SUL
SUDESTE
CENTRO OESTE
NORDESTE
NORTE
TOTAL

Quantidade de cidades diferentes Percentual
197
77,9%
32
12,6%
10
3,9%
8
3,2%
6
2,4%
253
100%

3 – Tipo de escola onde estudou durante a Educação Básica
A maioria dos estudantes que respondeu o questionário estudou durante os anos finais
da educação básica em escola pública, como podemos observar na Figura 2.
Figura 2. Distribuição dos estudantes respondentes de acordo com o tipo de instituição de
ensino (pública, privada ou ambas) em que cursaram o ensino médio.

4 – Alunos que cursaram ou não a disciplina de biologia durante formação
complementar em cursinho pré-vestibular
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Mais da metade (53,11%) dos alunos que responderam o questionário não cursou a
disciplina de biologia em cursos pré-vestibular. Porém, se analisarmos sob a ótica do tipo de
escolas nas quais os alunos concluíram a educação básica (Figura 3), podemos observar que
mais da metade dos alunos que estudaram em escolas particulares realizou a formação
complementar em cursos pré-vestibular, ao passo que os alunos que concluíram em escola
pública, em sua maioria, não o fizeram.
Figura 3. Percentagem de alunos que cursaram a disciplina de biologia em cursos prévestibular, de acordo com o tipo de escola de origem.

5 – Tempo em que cursou a disciplina biologia no cursinho pré-vestibular
Entre os 46,89% dos alunos que cursaram a disciplina de biologia em cursos prévestibular, a maioria o fez apenas durante um semestre, conforme podemos observar na
Tabela 5, abaixo.
Tabela 5. Tempo de curso da disciplina de biologia em curso pré-vestibular
Tempo
01 Semestre
01 Ano
02 Anos ou mais

Percentual
40,84%
35,43%
23,73%

6 – Ambiente no qual os alunos acreditam ter aprendido mais sobre genética e suas
aplicações
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Apesar de atualmente os alunos estarem expostos a uma imensa gama de informações
sobre genética na mídia (internet, TV, jornais e revistas), a maioria dos alunos acredita que a
escola foi a principal responsável pelo seu conhecimento sobre genética, conforme podemos
observar na Figura 4.
Figura 4. Meio em que o aluno acredita ter aprendido mais sobre genética e conhecimentos
associados

* NAA – Nenhuma das demais alternativas

Bloco 2 – Questões sobre genética e suas aplicações
Podemos observar a densidade de acertos de todos os participantes da pesquisa na
Figura 5. É importante notar que o gráfico possui forma de sino ou forma simétrica. Apesar da
inspeção gráfica visual dar indícios que os dados seguem uma distribuição normal, os testes
de aderência para verificar se os dados apresentam este tipo de distribuição, AndersonDarling, Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov, rejeitaram a hipótese nula de normalidade.
Para todos os testes o valor de p foi inferior a 0,001, logo os dados não seguem uma
distribuição normal. Dessa forma, para análise estatística destes dados utilizamos o teste de
Wilcoxon, que é um teste não-paramétrico para diferenças de médias em dados não pareados.

Figura 5. Densidade de acertos de todos os respondentes da pesquisa.
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Porém, quando comparamos o gráfico de densidades de acertos de todos os
participantes com as densidades de acertos dos alunos que cursaram escola pública, particular
ou ambas (Figura 6), podemos observar que os alunos que cursaram escola particular
apresentaram maior densidade de acertos, com simetria negativa, em comparação com os
alunos de escolas públicas ou ambas isto é, uma maior média de acertos. Apesar disso, em
duas questões, Q2 e Q14, o desempenho dos alunos de escolas públicas foi superior ao dos
alunos de escolas particulares (Tabela 6).
Figura 6. Comparação entre as densidades de acertos dos alunos que estudaram em escola
Pública x Particular x Ambas

93

A média de acertos dos alunos de escola particular (12,35) foi significativamente
superior à média de acertos dos alunos da escola pública (10,33), ao nível de 99% de
confiança. Já no que diz respeito ao comparativo entre a média de acertos dos alunos que
cursaram escola pública e ambas, houve diferença significativa ao nível de 90% de confiança.
Tabela 6. Percentagem de acertos por questão, de acordo com tipo de escola frequentada pelo
estudante
Questão
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20

Pública
15,4%
40,6%
34,7%
23,8%
63,8%
87,5%
76,2%
77,8%
30,4%
59,8%
20,3%
33,5%
65,5%
69,9%
60,8%
54,0%
36,5%
81,0%
62,8%
39,0%

Escola de Origem
Particular
29,4%
33,2%
50,8%
32,8%
79,8%
88,9%
87,8%
87,8%
45,8%
82,4%
28,6%
45,0%
80,2%
58,0%
76,0%
71,8%
43,9%
89,3%
71,8%
51,9%

Ambas
20,0%
35,4%
44,6%
33,8%
66,2%
89,2%
76,9%
72,3%
41,5%
61,5%
15,4%
32,3%
76,9%
78,5%
69,2%
60,0%
47,7%
81,5%
66,2%
38,5%

No que diz respeito ao local no qual os alunos acreditam ter aprendido mais sobre
genética, comparando alunos que responderam que aprenderam mais na escola (formação
formal), no cursinho (formação complementar) ou através da mídia (veículos de informação),
obtemos o seguinte gráfico de densidades (Figura 7):
Figura 7. Densidade de acertos dos alunos de acordo com o local onde acreditam ter
aprendido mais sobre genética e suas aplicações.
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Podemos observar que os alunos que acreditam ter aprendido mais sobre genética no
cursinho pré-vestibular (formação complementar) obtiveram um desempenho geral melhor em
comparação com os que acreditam ter aprendido mais na escola ou em veículos de
informação, sendo estes últimos os que apresentaram o pior desempenho. A média de acertos
de alunos que afirmam que aprenderam mais genética no cursinho foi significantemente
diferente e superior (p-valor <0.001) aos que afirmam que aprenderam mais na escola, tendo
valores iguais a 12,08 e 10,70 respectivamente, ao nível 99% de intervalo de confiança. No
que diz respeito ao comparativo entre médias de alunos que acreditam que aprenderam mais
sobre genética na escola com os que acreditam ter aprendido mais com a mídia (internet, TV,
jornais e revistas, outros), a diferença obtida não foi significativa. Apesar de os alunos que
realizaram formação complementar apresentarem uma média de acerto maior, em duas
questões (Q2 e Q14) os alunos que acreditam ter aprendido mais sobre genética com veículos
de informação tiveram um índice de acerto mais elevado, como podemos observar na Tabela
7.
Tabela 7. Percentagem de acerto por questão, de acordo com o local onde o aluno acredita ter
aprendido mais sobre genética e suas aplicações.
Questão
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

Local onde aprendeu mais sobre genética
Escola
Cursinho
Demais
18%
22%
16%
38%
36%
42%
38%
45%
34%
26%
32%
21%
68%
75%
58%
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Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20

89%
78%
79%
32%
64%
21%
34%
68%
66%
66%
58%
37%
83%
64%
41%

88%
86%
86%
48%
78%
25%
43%
78%
68%
70%
70%
43%
92%
74%
48%

86%
74%
74%
26%
55%
21%
33%
64%
73%
55%
46%
39%
74%
59%
38%

Índice de dificuldade e poder de discriminação das questões
Analisando o percentual de acerto de cada questão, podemos perceber que 11 das 20
questões apresentaram um índice de acerto superior a 50%, sendo que as questões Q6 e Q1
apresentaram, respectivamente, a maior e a menor percentagem de acerto, isto é, a menor e a
maior dificuldades (Tabela 8). A média geral de acertos do instrumento foi de 54%.
Tabela 8. Percentual de acerto e capacidade de discriminação de cada questão.
QUESTÃO
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Média

% DE ACERTO
19
39
39
26
67
88
79
80
34
65
22
36
69
68
65
58
39
83
65
42
54

DISCRIMINAÇÃO
0,47
0,16
0,40
0,35
0,53
0,31
0,45
0,37
0,51
0,56
0,35
0,49
0,49
0,09
0,39
0,56
0,24
0,40
0,34
0,46
0,40
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O índice de discriminação das questões, obtido através da correlação bisserial de
Pearson, variou de 0,09 a 0,56. Valores mais próximos de 1 indicam maior poder de
discriminação, sendo desejáveis valores acima de 0,3 (KAPLAN e SACCUZZO, 1997 apud
BOWLING et al., 2008). Duas questões apresentaram o maior poder de discriminação – Q10
e Q16 e três questões – Q2, Q14 e Q17 apresentaram capacidade de discriminação abaixo do
desejado, sendo que a questão Q14 apresentou um coeficiente bisserial de Pearson de 0,09 e,
por isso, foi considerada um péssimo discriminador. A capacidade média de discriminação do
instrumento foi de 0,4.
Comparando nossos resultados com os resultados das questões utilizadas dos outros
instrumentos, aplicados a estudantes de graduação americanos (Tabela 9), podemos observar
que as três questões (Q1, Q2 e Q3), utilizadas do Genetics Concepts Assessment (GCA),
tiveram um menor percentual de acerto em nossa aplicação do que no estudo original (SMITH
et al., 2008)) e as três questões (Q7, Q9 e Q18), utilizadas do Genetics Literacy Assessment
Instrument (GLAI), apresentaram uma maior percentagem de acerto na aplicação do QLEG
do que no artigo original (BOWLING et al., 2008). Já a capacidade de discriminação das
questões variou em cada instrumento.
Tabela 9. Comparação do percentual aproximado de acerto e capacidade discriminatória das
questões provenientes de outros instrumentos nos seus respectivos estudos originais e no
presente trabalho.
Número da
questão

% de acerto

Discriminação

Fonte

1 QLEG

19

0,47

Presente Trabalho

1 GCA

29**

0,23**

Smith et al. (2008)*

2 QLEG

39

0,16

Presente Trabalho

4 GCA

45**

0,20**

Smith et al. (2008)*

3 QLEG

39

0,40

Presente Trabalho

7 GCA

47**

0,37**

Smith et al. (2008)*

7 QLEG

79

0,45

Presente Trabalho

10 GLAI

68

0,59

Bowling et al. (2008)

9 QLEG

34

0,51

Presente Trabalho

22 GLAI

28

0,38

Bowling et al. (2008)

18 QLEG

83

0,40

Presente Trabalho

12 GLAI

80

0,65

Bowling et al. (2008)
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* Para comparação foram utilizados apenas os resultados da aplicação do pré-teste do GCA, antes de
os participantes cursarem as disciplinas de genética.
** Valores aproximados

“Grau de Certeza” dos alunos sobre suas respostas
A análise do grau de certeza dos alunos sobre suas respostas nos auxilia a entender
melhor o quão seguros os respondentes estão sobre seu conhecimento bem como nos permite
avaliar se eles acreditam ter esquecido determinado tópico de genética ou, ainda, se já o
estudaram ou não. Para facilitar a análise, dividimos os graus de certeza entre os alunos que
obtiveram respostas corretas (Tabela 10) e os que erraram suas respostas (Tabela 11).

Tabela 10. Grau de certeza dos alunos que acertaram suas respostas.
Questão
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20

Grau de Certeza
Sei, com
Já estudei, mas não
Acho que sei.
certeza!
me lembro bem.
41%
29%
25%
9%
27%
46%
36%
34%
19%
15%
44%
32%
51%
26%
18%
53%
27%
19%
35%
42%
16%
29%
44%
23%
36%
34%
22%
46%
31%
14%
27%
46%
17%
20%
30%
15%
52%
29%
9%
37%
35%
25%
41%
28%
27%
28%
40%
20%
10%
33%
38%
30%
43%
17%
39%
33%
22%
28%
35%
28%

Nunca estudei isso!
5%
18%
11%
9%
5%
1%
7%
5%
8%
9%
9%
36%
9%
2%
4%
12%
18%
10%
6%
9%

Podemos observar que a maioria dos alunos que acertaram suas respostas apresentou
maior certeza sobre elas, isto é, mais confiança em seu conhecimento. Já entre os alunos que
erraram suas respostas houve maior percentual de esquecimento (Tabela 11).
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Tabela 11. Grau de certeza dos alunos que erraram suas respostas.
Questão Sei, com
certeza!
Q1
10%
Q2
5%
Q3
10%
Q4
12%
Q5
6%
Q6
9%
Q7
6%
Q8
8%
Q9
9%
Q10
7%
Q11
23%
Q12
4%
Q13
10%
Q14
31%
Q15
12%
Q16
6%
Q17
5%
Q18
7%
Q19
10%
Q20
13%

Grau de Certeza
Já estudei, mas não
Acho que sei.
Nunca estudei isso!
me lembro bem.
29%
53%
8%
26%
53%
16%
47%
33%
10%
34%
39%
16%
32%
43%
19%
26%
57%
8%
36%
32%
27%
39%
37%
16%
37%
39%
16%
36%
34%
23%
48%
18%
10%
24%
20%
53%
25%
21%
44%
37%
26%
5%
30%
47%
11%
26%
35%
33%
22%
47%
27%
33%
30%
30%
39%
35%
16%
37%
40%
11%

Consistência interna do Instrumento (reliability)
A análise da consistência interna do questionário, realizada através do cálculo do α de
Cronbach, nos permitiu avaliar o grau de confiabilidade apresentado pelo instrumento. Nosso
questionário apresentou um valor de α = 0,71.
Índice de associação das questões com objetivos semelhantes
A análise da associação entre o primeiro conjunto de questões – Q1, Q9 e Q 20 – foi
realizada considerando as questões duas a duas. O grau de associatividade das questões Q1 e
Q9, de acordo com o índice de Cramér”s V, foi de V = 0.34, considerada uma associação
média. O mesmo nível de associação acontece também com as questões Q1 e Q20 (V = 0.35),
sendo que estas apresentaram o maior índice de associação entre as questões com objetivos
semelhantes. Já as questões Q9 e Q20 apresentaram uma associação fraca (V = 0.21).
Analisando o segundo conjunto de questões (Q2, Q3 e Q8), também duas a duas,
podemos observar que a associatividade entre as questões Q2 e Q3 foi inexistente (V=0.06),
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assim como associatividade entre Q2 e Q8 (V=0.06). Já a associação entre as questões Q3 e
Q8 foi fraca (V=0.10).
As questões Q14 e Q17 apresentaram o mais baixo grau de associatividade (V = 0.02),
que é considerado uma associatividade insignificante ou nula. Entre as questões Q7 e Q18
obtivemos uma associação fraca (V=0.24).

DISCUSSÃO
A definição de o que seria de fato uma alfabetização genética é algo muito complexo,
uma vez que deve englobar, entre outros, aspectos sociais e culturais. McInerney (2002)
aponta que existem diferentes definições de alfabetização genética na literatura. Sem
desconsiderar a importância da busca de uma definição única, consideramos nesse estudo que
um indivíduo alfabetizado geneticamente é capaz de ler, interpretar e tomar decisões
conscientes sobre assuntos associados a genética e suas aplicações em seu dia a dia, seja para
benefício próprio, da sociedade onde vive ou de todo o planeta. Para tal, acreditamos que o
objetivo da educação básica é fornecer conceitos (específicos e mais amplos), habilidades
(interpretar, discutir, raciocinar, relacionar, avaliar consequências) e apresentar tecnologias
associadas à pesquisa e manipulação genética.
Apesar de nosso objetivo com o instrumento ter sido avaliar o nível de alfabetização
genética proporcionado pela educação básica, a escolha de estudantes de graduação para
aplicação do questionário ocorreu pela facilidade de acesso a diferentes públicos e pelo fato
de todos já terem concluído a etapa de ensino a ser investigada. Porém, não restringimos
nossa amostra apenas a alunos que ingressaram recentemente na universidade, isto é, a alunos
que concluíram há pouco a educação básica. Assim o fizemos, pois alguns trabalhos, como o
de Saka et al. (2006) e Infante-Malachias et al. (2010), demonstraram que mesmo os
estudantes prestes a concluir seus cursos de graduação e atuarem profissionalmente
apresentavam conhecimentos errôneos sobre genética. Nesse sentido, os resultados
apresentados aqui podem ter sido influenciados também por disciplinas de genética nos
diferentes cursos que as possuem em seu currículo, uma vez que não houve separação dos
respondentes por semestre, apenas por área de ensino (Figura 1). Outro fator que
possivelmente influenciou os dados foi o ano em que o estudante concluiu a educação básica
(Tabela 3). Os conhecimentos de genética têm sofrido muitas mudanças recentemente com o
surgimento de novas tecnologias e, por isso, alunos que concluíram a educação básica há mais
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tempo podem não ter aprendido sobre diversas descobertas e nem ter sentido os efeitos de
algumas mudanças no ensino. A escala de Likert modificada (Tabela 2) inserida em cada
questão nos permite avaliar se determinado conteúdo foi contemplado durante a educação
básica do estudante. Posteriormente procuraremos avaliar como estes fatores influenciaram no
resultado geral da pesquisa.
Analisando o instrumento, podemos perceber que a dificuldade média das questões
(média de acerto) foi de 54% e a capacidade média de discriminação das questões foi de 0,4
(Tabela 8). Como valores acima de 0,3 são desejados (DING et al., 2006), no geral nosso
instrumento apresentou uma boa capacidade em diferenciar estudantes com alto e baixo grau
de alfabetização genética. A questão Q14 apresentou um baixo poder de discriminação
(Coeficiente de Pearson = 0,09) possivelmente por apresentar problemas em sua elaboração
que passaram despercebidos durante o processo de validação. Em futuras aplicações do
instrumento, a questão deverá ser revista. Comparando as dificuldades médias e o poder de
discriminação das questões com outros instrumentos, o QLEG apresentou resultados
semelhantes: Bowling et al. (2008) apresentaram uma dificuldade e discriminação média de
43% e 0,45, respectivamente; Abraham et al. (2014), dificuldade média de 51% e
discriminação média de 0,5 e Newman et al. (2016) apresentaram uma dificuldade e
discriminação médias de 36% e 0,36. O nível de confiabilidade do questionário, indicado pelo
cálculo do alfa de Cronbach, foi α = 0,71. Um coeficiente com valor 0,7 ou maior é
considerado satisfatório, apesar de coeficientes de 0,6 ou superiores serem aceitáveis para
instrumentos recém-criados (NUNNALLY, 1978 apud CARVER et al., 2017). Isto significa
que nosso instrumento é confiável para a avaliação dos seus objetivos. Outros instrumentos já
publicados apresentaram valores de alfa semelhantes ao apresentado neste trabalho, por
exemplo os de Tsui e Treagust (2010) α = 0,75; Witzig (2014) α = 0,66; Abraham et al.
(2014) α = 0,77; Couch et al. (2015) α = 0,8 e Carver et al. (2017) α = 0,67 a 0,8.
A análise da associação entre as questões que possuem objetivos semelhantes
demonstrou que entre nenhuma das questões houve uma correlação forte. A maior
associatividade foi encontrada entre as questões que avaliaram a constituição genética e
cromossômica das células (Q1, Q9 e Q20), sendo esta uma associatividade média. Entre todas
as demais questões com objetivos semelhantes (Q2, Q3 e Q8; Q7 e Q18; Q14 e Q17) houve
apenas uma associação fraca ou nula. Isto indica que, por mais que as questões avaliem
aspectos semelhantes da alfabetização genética (conceito e herdabilidade de mutações;
testagem genética e determinismo; padrões de herança) o desempenho em uma não está
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diretamente associado ao desempenho nas outras. Acreditamos que isso pode estar
relacionado ao fato de tais conhecimentos/habilidades não estarem bem consolidados na
estrutura cognitiva dos alunos, uma vez que, quando avaliados de maneiras distintas, o
desempenho não foi o mesmo.
Comparando os resultados das questões utilizadas de outros instrumentos - Genetics
Concepts Assessment (GCA) (SMITH et al., 2008) e Genetics Literacy Assessment
Instrument (GLAI) (BOWLING et al., 2008) - com os obtidos em nossa aplicação, podemos
perceber que nossa amostra teve um desempenho pior nas três questões do GCA e melhor nas
três questões do GLAI (Tabela 9). Além de serem amostras e sistemas educacionais
diferentes, pensamos em outras possíveis explicações para tal fato: 1- na aplicação do préteste do GCA, os estudantes recebiam créditos nas disciplinas por participação ao passo que
na nossa aplicação os estudantes foram convidados via e-mail a participarem da pesquisa.
Para avaliação do GLAI, estudantes foram recrutados. Assim, o afinco dos indivíduos que
responderam os instrumentos pode ter sido distinto, gerando os resultados diferentes; 2- as
questões do GLAI são mais interpretativas em comparação com as do GCA, que envolvem
mais a compreensão e posse de conceitos mais específicos de genética. Dessa forma, uma
maior capacidade de interpretação poderia melhorar o desempenho dos estudantes. 3- Outra
explicação também pode estar relacionada à própria diferença na qualidade de ensino entre os
EUA (país onde GCA e GLAI foram desenvolvidos e aplicados) e o Brasil, e mesmo dentro
dos países. Nos EUA, a Sociedade Americana de Genética Humana vem há mais tempo
avaliando e propondo mudanças curriculares para melhorar o ensino deste tópico da biologia.
Ainda assim, pode haver diferença na qualidade de alfabetização genética de estudantes de
diferentes estados americanos, visto que o GCA foi aplicado no estado do Colorado (SMITH
et al., 2008) e o GLAI (BOWLING et al., 2008) no estado de Ohio. É importante destacar que
o objetivo dos instrumentos não foi o mesmo de nossa aplicação, uma vez que nosso objetivo
foi avaliar a alfabetização genética proporcionada pela educação básica brasileira e as
aplicações americanas visaram testar seu uso na avaliação de disciplinas de graduação.
A constituição brasileira garante educação pública, gratuita e de qualidade para todos.
Porém, há tempos observa-se um declínio na qualidade das escolas públicas brasileiras,
ocasionadas por diversos fatores (SAMPAIO e GUIMARÃES, 2009). Analisando
comparativamente o desempenho dos estudantes que concluíram o período escolar em escolas
públicas e privadas, podemos observar que os alunos de escolas particulares tiveram um
desempenho significativamente melhor do que os alunos de escolas públicas (Figura 6), isto é,
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apresentam uma maior alfabetização genética. Segundo Sampaio e Guimarães (2009),
diferentes fatores influenciam o rendimento escolar dos estudantes: as características pessoais
do indivíduo, a qualidade e a eficiência do estabelecimento de ensino e o background familiar
estão entre estes fatores. Dessa forma, essa diferença de desempenho pode estar relacionada a
maior qualidade das escolas privadas em geral; ao maior poder econômico das famílias de
alunos de escolas particulares, o que facilitaria o acesso dos estudantes a diferentes fontes de
informação e pesquisa; a maior pressão sofrida pelos professores de escolas particulares no
sentido de aprimorarem-se para manter-se no mercado fazendo com que os mesmos
atualizem-se constantemente; a sobrecarga de trabalho dos professores de escolas públicas
que, devido aos baixos salários, trabalham excessivamente e não possuem tempo para
aprimorar-se; a formação complementar realizada por mais da metade dos alunos de escolas
particulares enquanto que os alunos de escola pública, em sua maioria, não o fizeram (Figura
3), entre outros fatores.
Ao compararmos a relação entre o desempenho no instrumento e o local onde os
estudantes acreditam ter aprendido mais sobre genética, observamos que aqueles que
consideram ter aprendido mais com a sua formação complementar em cursos pré-vestibular
obtiveram uma média de acertos significativamente maior do que os demais (Figura 7). Isso
pode ser explicado sob a luz da teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel
(AUSUBEL et al., 1980). De acordo com a teoria ausubeliana, uma aprendizagem torna-se
significativa quando um novo conhecimento interage com os chamados subsunçores, isto é,
estruturas cognitivas pré-existentes nos estudantes que funcionam como âncoras para novos
conhecimentos. Toda vez que uma nova interação ocorre, o subsunçor torna-se mais
abrangente, permitindo a interação com novos saberes e assim sucessivamente. Se avaliarmos
o papel da escola, ela permite, entre outras funções, a criação de novos subsunçores nas
estruturas cognitivas dos estudantes durante a educação básica. Logo, quando um aluno
realiza uma formação complementar em cursos pré-vestibular, ele já deve possuir uma gama
maior de subsunçores que servirão de ancoragem para novos conhecimentos e/ou para
reforçar conhecimentos já aprendidos anteriormente e agora retomados. Se uma aprendizagem
foi significativa, diferente da aprendizagem mecânica, o conhecimento é facilmente recordado
quando retomado. Ao compararmos as médias de acertos de quem acredita ter aprendido mais
na escola com os que acreditam ter aprendido mais em veículos de informação - como TV,
internet, jornais e revistas - percebemos que não houve diferença significativa entre as médias
(Figura 7). Da mesma forma, uma possível explicação para isso pode estar relacionada à
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teoria da aprendizagem significativa. Novamente, a escola poderia estar criando conceitos
subsunçores que permitiriam a ancoragem de informações genéticas advindas da mídia, o que
levaria os alunos a acreditarem que aprenderam mais com este tipo de fonte. Outra possível
explicação pode estar relacionada ao fato de a exposição e divulgação de informações sobre
genética estar cada dia mais frequente na mídia. O contato mais próximo com esses
conhecimentos pode aguçar a curiosidade nos estudantes levando-os a terem mais interesse
sobre o assunto. Este é outro ponto ressaltado por David Ausubel (AUSUBEL et al. 1980) em
sua teoria: além da estrutura cognitiva dos alunos (presença de subsunçores), outro fator
primordial para ocorrência de uma aprendizagem significativa é a predisposição dos alunos
para aprender. Além disso, Abrams et al. (2016), explorando o famoso caso da mastectomia
profilática realizada pela atriz Angelina Jolie, analisaram a influência da exposição midiática
e da alfabetização genética na avaliação da decisão da atriz. Os autores concluíram que um
elevado grau de alfabetização genética aumenta as habilidades do público para formar
opiniões sobre aplicações clínicas de novas descobertas genéticas, porém o aumento da
exposição midiática também aumenta a confiança dos respondentes na tomada de decisões
sobre o assunto, principalmente em pessoas com baixo grau de alfabetização genética. Em
outro estudo (ABRAMS et al. 2015), os autores avaliaram várias facetas da alfabetização
genética concluindo que a familiaridade com a terminologia genética precede a posse de
habilidades práticas no uso de informação genética que, por sua vez, precede o conhecimento
real/ factual sobre o tema. Ainda, os autores concluem que há um efeito direto entre a
familiaridade com a terminologia e o conhecimento real sobre genética. Assim, o contato mais
próximo dos estudantes com informações sobre genética veiculadas na mídia também poderia
estar contribuindo para a alfabetização genética dos mesmos. Nesse sentido, a escola não deve
tentar competir com o que é exposto na mídia, mas sim auxiliar os estudantes a interpretarem,
compreenderem e organizarem as informações veiculadas por ela, permitindo a formação de
indivíduos capazes de participar da tomada de decisões sobre o uso destes conhecimentos,
bem como de debates sobre questões éticas, uma vez que a genética e suas aplicações irão
afetar cada vez mais suas vidas. Afinal, a escola continua sendo a grande fonte de
conhecimentos sobre genética e suas aplicações para a maioria dos estudantes respondentes,
como podemos ver na Figura 3.
Analisando o nível de alfabetização genética dos estudantes participantes, nossos
resultados demonstraram-se preocupantes. A Tabela 8 apresenta o percentual de acerto nas
questões e a Tabela 1 apresenta os objetivos avaliados em cada questão. Menos da metade dos
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estudantes avaliados apresenta o correto entendimento sobre a constituição genética (Q1) e
cromossômica (Q20) das células de um mesmo indivíduo e sobre o mecanismo que leva a
diferenciação celular nos tecidos (Q9), sendo que aproximadamente 30% de nossa amostra
acredita que células com diferentes funções apresentam diferentes genes. No trabalho de
Bowling et al. (2008) apenas 28% da amostra acertou o real motivo que faz com que células
tenham funções distintas. A questão Q1 apresentou a maior dificuldade entre todas as
questões do instrumento – 19% de acerto apenas, resultado um pouco inferior ao encontrado
por Smith et al. (2008) - 29% - durante a aplicação de seu pré-teste. Nossos resultados
também se assemelham aos encontrados por Lewis e Wood-Robinson (2000) e Lewis et al.
(2000) em seus estudos com estudantes do Reino Unido e por Chattopadhyay (2005) em seu
estudo na Índia.
Nas questões que avaliaram o entendimento sobre mutações e sua herdabilidade (Q2,
Q3 e Q8), apenas a questão Q8 apresentou um bom índice de acerto (80%). Isso pode ser
explicado pela estruturação das questões, uma vez que a Q8 estava organizada de maneira
mais direta. Nas demais questões, o índice de acerto de 39% em ambas demonstra que o
conceito/habilidade não está consolidado. Principalmente quando observamos que
aproximadamente 30% da amostra acredita que mutações só ocorrem em regiões
codificadoras de um gene e 50% dos estudantes acreditam que mutações adquiridas em vida,
em células isoladas e que não se espalharam, podem ser transmitidas aos filhos. Nossos
resultados são compatíveis aos encontrados por O’Sullivan et al. (2003), Smith et al. (2008) e
Bowling et al. (2008), no que diz respeito à herdabilidade e conceito de mutações.
As questões Q7 e Q18 buscaram avaliar a capacidade de os estudantes analisarem uma
informação sobre testagem genética. Em ambas o índice de acerto foi próximo de 80%,
demonstrando que os estudantes avaliados compreendem que nem sempre há determinismo
genético, isto é, a presença de determinados genes não resulta obrigatoriamente em
manifestação fenotípica. Tal entendimento pode resultar em atitudes positivas no sentido de
apoiar pesquisas genéticas e o desenvolvimento de novas tecnologias, bem como a realização
de testes genéticos de maneira consciente e embasada, um dos grandes objetivos da
alfabetização genética. A tecnologia dos testes genéticos é relativamente recente e
possivelmente pouco explorada pelos livros didáticos e professores. Possivelmente somente
alunos que concluíram a educação básica há pouco tempo devem ter aprendido sobre tais
conhecimentos em aulas de genética. Por isso, tal resultado pode estar diretamente associado à
cada vez maior divulgação na mídia, como já destacado por Abrams et al. (2015, 2016).
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Carver et al. (2017), no desenvolvimento do questionário Public Understanding and Attitudes
towards Genetics and Genomics (PUGGS), também atribui à mídia a maior familiaridade dos
participantes do teste piloto com testes genéticos. Haga et al. (2013), em seu estudo para
avaliar o conhecimento e atitudes da população norte-americana sobre genética e testagem
genética, destacaram o elevado conhecimento e as atitudes positivas sobre pesquisas e
testagens genéticas dos entrevistados, o que foi atribuído, entre outros fatores, ao maior
destaque midiático desses assuntos nos últimos anos. Porém, Lanie et al. (2004) destacam que
a maior familiaridade não necessariamente está associada a um maior entendimento de
genética e suas aplicações. Dessa forma, o papel do ensino de genética escolar tem
importância destacada no sentido de realizar uma adequada alfabetização científica e genética
dos futuros cidadãos para que os mesmos possam compreender o cada vez maior volume de
informações genéticas veiculados pela mídia.
Diversos estudos têm demonstrado que várias características genéticas são estudadas e
apresentadas na educação básica com um padrão de herança errado (CASAGRANDE, 2006;
CAMARGO e INFANTE-MALACHIAS, 2007; DOUGHERTY, 2009; SILVA, FERREIRA
e CARVALHO, 2009, 2010; PROCHAZKA e FRANZOLIN, 2018). Quando avaliamos o
entendimento dos alunos sobre a herança da cor dos olhos (Q14), podemos perceber que a
maioria dos indivíduos avaliados (68%) compreende que casais com olhos azuis podem ter
filhos com olhos castanhos. Isto pode indicar que os mesmos percebem que a cor do olho não
segue um padrão de herança monogênico. Porém, a questão apresentou-se como um péssimo
discriminador (Coeficiente de Pearson = 0,09) possivelmente por estar mal construída. Isto
também pode ter sido um fator fundamental para o melhor desempenho na mesma. Ao
analisarmos quais características os estudantes acreditam apresentar padrão monogênico de
herança (Q17), apenas 39% responderam corretamente. Ainda, 39% da amostra acredita que
as características “cor do olho”, “capacidade de dobrar a língua” e “lobo da orelha grudado”
apresentam padrão monogênico de herança, possivelmente pela maneira que essas
características foram/são apresentadas pelos professores e pelos livros didáticos, como
destacado por Badzinski e Hermel (2015), Baiotto; Sepel e Loreto (2016) e Baiotto e Loreto
(2018). Em seu livro Myths of human genetics, McDonald (2011) desmistifica o padrão de
herança de diversas características humanas que, por muito tempo, se acreditava ter um
padrão monogênico. O ensino de determinadas características humanas sob um padrão
errôneo de herança além de não estar correto cientificamente, tem potencial risco para criar
problemas pessoais ou familiares para os cidadãos.
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Ao analisar as questões que obtiveram um maior percentual de acerto, podemos
perceber que a maioria dos estudantes (67%) consegue compreender sobre a aleatoriedade e
independência dos eventos genéticos (Q5). Ainda, 65% dos estudantes demonstraram ter
conhecimento correto sobre a herança e compatibilidade dos grupos sanguíneos (Q15), um
conteúdo com grande destaque nos livros didáticos e em aulas de genética. A mesma
percentagem dos estudantes também consegue avaliar corretamente a influência ambiental
sobre a expressão dos genes (Q10) e compreender corretamente a origem do material genético
das células de um recém-nascido (Q19), apesar de que, sobre este último tópico,
aproximadamente 30% da amostra acreditou haver diferença entre herdar moléculas de DNA
e herdar cromossomos. Shaw et al. (2008), avaliando estudantes americanos, demonstrou que
eles têm dificuldade em relacionar genes, DNA e cromossomos e no trabalho de Bowling et
al. (2008) apenas 48% da amostra conseguiu associar corretamente DNA e cromossomos.
Apenas 26% dos estudantes apresentaram o correto entendimento sobre frequência
fenotípica nas populações (Q4). A maioria (aproximadamente 57%) acredita que os fenótipos
dominantes são mais frequentes nas populações ou que um mesmo fenótipo pode se
comportar como dominante em algumas populações e como recessivo em outras. Isso
possivelmente pode ser explicado pelo fato de muitos alunos confundirem dominância com
predominância. Abraham et al. (2014) criaram um instrumento chamado The Dominance
Concept Inventory (DCI) para avaliar as concepções alternativas sobre dominância presentes
entre estudantes de graduação. No estudo, os autores perceberam que, mesmo após aulas de
genética, estudantes calouros e veteranos ainda apresentavam problemas na correta
compreensão do conceito e que, algumas das concepções alternativas derivam de problemas
no ensino durante a educação básica.
Um assunto bastante abordado em pesquisa sobre ensino de genética é a questão da
clonagem (JUSTINA et. al, 2000; MARTINS et al. 2004; BONZANINI, 2005; GIACÓIA et
al., 2014, TEMP e BARTHOLOMEI-SANTOS, 2014). Em nosso estudo, 58% dos estudantes
apresentaram o conhecimento adequado sobre como ocorre o processo de clonagem (Q16).
Mesmo assim, 15% da amostra assinalou a alternativa que afirmava que um indivíduo
clonado apresentará simultaneamente características genéticas do doador do núcleo, do óvulo
e do indivíduo que gestou o clone.
Como já discutido, a mídia tem um papel importante na divulgação de informações
genéticas para o público em geral. Porém, os conhecimentos divulgados pela mídia nem
sempre possuem acurácia científica e, nesse sentido, podem prestar um desserviço à ciência
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(LANIE et al., 2004). Na questão Q11, apenas 22% dos respondentes acertaram os possíveis
tipos de amostras utilizadas como fonte de DNA para exames de paternidade. A maioria dos
estudantes assinalou a alternativa que continha mechas de cabelo cortado, um clássico clichê
utilizado em filmes e novelas.
Assuntos associados à genética, por vezes, podem causar certo receio no público em
geral, principalmente pela falta do conhecimento necessário para avaliar a informação, como
no caso dos transgênicos. Muitas pessoas não têm noção do quão próximas elas estão de
produtos transgênicos ou outros materiais genéticos. Nesse sentido, avaliando a percepção dos
estudantes sobre a sua proximidade com alimentos que contêm DNA (Q13), percebemos que
69% de nossa amostra apresenta a noção de seu contato diário com moléculas de DNA na
alimentação. Diferentemente, Loreto e Sepel (2003), em pesquisa com alunos do ensino
médio, encontraram que a maioria dos alunos afirmou que não comeria alimentos contendo
DNA. Tal diferença nos resultados pode estar associada a mudanças no ensino, uma vez que
entre os dois estudos há um intervalo de tempo de mais uma década.
Muitas vezes o conhecimento científico é usado como estratégia de marketing para
venda de produtos, normalmente por preços mais elevados, devido ao apelo e à “carga de
tecnologia científica” atrelada ao produto. Nesse sentido existem cremes para pele com
células tronco vegetais, profissionais de coaching que prometem “ativar o DNA da riqueza” e
demais produtos de beleza e higiene com DNA vegetal. Quando indagados sobre este tipo de
produtos (Q12), apenas 36% dos respondentes conseguiram fazer a correta avaliação sobre a
ineficácia e funcionamento deles, sendo que 34% acredita que o uso desse tipo de produto
realmente possibilita a absorção do DNA vegetal e que este tem efeito no corpo humano.
No que diz respeito ao grau de certeza dos estudantes sobre suas respostas (Tabelas 10
e 11), podemos perceber que a maioria dos respondentes que as acertaram, o fizeram com
maior certeza. Já os estudantes que erraram suas respostas, apresentaram maior índice de
esquecimento. Não podemos atribuir o erro somente ao esquecimento dos alunos, uma vez
que em algumas questões (Q2 e Q17), mesmo os alunos que acertaram suas respostas
demonstram não recordar bem do conteúdo. Segundo Ausubel et al. (1980), mesmo quando a
aprendizagem é significativa ocorre o esquecimento. Porém, quando ela ocorre, o
conhecimento é mais facilmente recordado quando necessitado. Do contrário, quando uma
aprendizagem é mecânica o conhecimento é facilmente esquecido e dificilmente retomado. É
impactante o elevado percentual de estudantes que assinalaram nunca ter estudado
determinados conteúdos de genética. Isso pode ser explicado pelo fato de muitos assuntos
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relacionados a recentes avanços na genética não serem contemplados nos livros didáticos
brasileiros, os quais organizam e orientam as práticas docentes e o estudo de muitos alunos
(XAVIER et al., 2006; GERICKE, et al., 2012) ou também pela insegurança ou falta de
conhecimento dos professores (AMORIM, 1997; JUSTINA e BARRADA, 2003; CÁSTERA
e CLÉMENT, 2014). Também é impactante o percentual de certeza dos alunos sobre suas
respostas erradas (Tabela 11 – Q11 e Q14). Isso significa que os alunos acreditam que seu
conhecimento errôneo está correto e, possivelmente, isso influenciará outros conhecimentos
relacionados, criando uma espécie de efeito cascata se não corrigido. Em outro estudo de
nossa equipe (BUSKE e BARTHOLOMEI-SANTOS, 2019), procuramos discutir a
consequência do esquecimento ou de uma aprendizagem errônea sobre os demais
conhecimentos e sobre a vida dos cidadãos. Acreditamos que aprender um conhecimento de
maneira errônea é mais grave do que um esquecimento, uma vez que tal conhecimento poderá
se perpetuar na estrutura cognitiva do estudante e servir como subsunçor para novos
conhecimentos, gerando novos conhecimentos errôneos.

CONCLUSÕES, PERSPECTIVAS E ACESSIBILIDADE AOS MATERIAIS
A análise de nosso instrumento indica que ele é uma ferramenta válida e confiável na
avaliação da alfabetização genética de estudantes que concluíram a educação básica, bem
como na discriminação entre estudantes com maior e menor grau de alfabetização genética e
na avaliação de pontos positivos e negativos no ensino de genética. Em geral, os estudantes
avaliados apresentaram um baixo índice de alfabetização genética. Os resultados obtidos
demonstram que muitas das dificuldades de aprendizagem apontadas em outros estudos sobre
ensino de genética também estão presentes em nossa amostra, apesar do maior contato diário
com conhecimentos genéticos divulgados pela mídia e dos anos de resultados negativos de
pesquisas sobre ensino de genética. Estudantes de escolas particulares tiveram uma melhor
alfabetização genética em comparação com os estudantes de escolas públicas. Não houve
diferença significativa entre o nível de alfabetização genética de quem acredita ter aprendido
mais sobre genética na escola e na mídia, destacando a importância da mídia na divulgação
dos conhecimentos de genética. Também merece destaque a elevada quantidade de conteúdos
não contemplados durante a educação básica. Ainda que nossa amostra não seja representativa
para avaliar a alfabetização genética proporcionada pela educação básica de todo o país,
nossos dados demonstram que o ensino de genética precisa de muitos ajustes, sejam estes
curriculares ou metodológicos, para possibilitar uma melhor formação de cidadãos capazes de
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compreender e interagir conscientemente com a quantidade crescente de informações
genéticas que os cerca, uma vez que as mesmas nem sempre apresentam acurácia científica e
eventualmente vêm acompanhadas de julgamentos de valores.
Nossa perspectiva futura é continuar aprimorando o instrumento e expandir sua
aplicação em todo o país. Encorajamos professores a aplicá-lo e ficamos gratos com
comentários e sugestões. A versão completa do QLEG pode ser obtida com os autores.
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO “O LEGADO DO ENSINO DE GENÉTICA” (QLEG)
disponibilizado no portal do Aluno
Estimado (a) colega da UFSM!
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que visa avaliar como está o ensino
de genética na Educação Básica e qual o legado deixado por esses conhecimentos no que diz
respeito a interpretações de situações cotidianas.
Sua participação é de extrema importância para que possamos corrigir possíveis falhas e
reforçar/ estimular pontos positivos no ensino desse tópico de conteúdo da Biologia. Os dados
obtidos serão utilizados para criação de materiais didáticos que serão disponibilizados para
auxiliar professores da Educação Básica e demais interessados.
Em uma época em que a Educação é muito questionada e discutida, você pode estar fazendo
sua parte auxiliando na melhoria do Ensino de Biologia, simplesmente respondendo a este
questionário. Contamos com sua ajuda e com alguns minutos de seu tempo!
DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA – QUESTIONÁRIO “O LEGADO DO
ENSINO DE GENÉTICA”.
Este questionário faz parte do projeto Ensino e Aprendizagem de Genética e está sendo
desenvolvido durante o doutorado de um aluno vinculado ao Programa de Pós – Graduação
Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde. Sua aplicação será realizada com todos os
alunos de graduação dos distintos campi da UFSM.
Seu objetivo é avaliar quais conhecimentos de genética permanecem na estrutura cognitiva
dos estudantes que concluíram a Educação Básica e como esses conhecimentos são utilizados
em situações do cotidiano.
O questionário é dividido em dois blocos:
Bloco I – 6 questões sobre sua vida escolar.
Bloco II – 20 questões de múltipla escolha sobre genética e suas aplicações.

INSTRUÇÕES PARA RESPONDER AO QUESTIONÁRIO:
Antes de responder o questionário é necessário que você leia e concorde com o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), apresentado ao Comitê de Ética e Pesquisa da
UFSM, disponível no link abaixo.
Se você aceitar participar da pesquisa, lhe será assegurado que:
1. Este estudo não implica em nenhum risco para a sua saúde, apenas a disponibilidade de
tempo para responder aos questionamentos da pesquisa;
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2. Os dados e resultados individuais desta pesquisa estarão sob sigilo ético, não sendo
mencionados os nomes ou quaisquer dados pessoais dos participantes;
3. A participação nesta pesquisa pode ser interrompida a qualquer momento, se o (a)
participante assim o decidir, sem que isto implique em nenhum prejuízo para si.
4. Você não terá nenhum tipo de despesas econômicas, bem como, não receberá nenhum
pagamento pela participação na pesquisa.
Caso tenha quaisquer dúvidas, por favor, contate-me pelo e-mail: robuske@yahoo.com.br.
Atenciosamente,
Rodrigo Buske – Pesquisador Responsável
Marlise Ladvocat Bartholomei-Santos – Orientadora

LINK PARA O TCLE
Ciente e
( ) Sim

de

acordo

com o exposto,
( ) Não

eu

aceito

participar

desta

pesquisa.

BLOCO I – UM POUCO SOBRE SUA VIDA ESCOLAR
Você concluiu sua Educação Básica (Ensino Médio) em qual ano? __________________

Em
que
cidade
você
concluiu
___________________________________________

o

Ensino

Você estudou, durante o ensino médio, em Escola:
( ) Pública ( ) Particular (

) Ambas

Você cursou a disciplina de biologia em cursinho pré-vestibular?
( ) Sim

( ) Não

Se a resposta acima foi sim, quanto tempo cursou?
( ) 1 semestre ( ) 1 ano

( ) 2 anos ou mais

Você acredita ter aprendido mais sobre genética (e conhecimentos associados):
( ) Na escola (
(

) No cursinho (

) Jornais e Revistas

(

) Na TV (

) Na internet

) Nenhuma das alternativas

Médio?
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BLOCO II – “O LEGADO DO ENSINO DE GENÉTICA”
As questões a seguir devem ser respondidas sem auxílios externos, somente com o seu
conhecimento sobre genética.
Para cada uma das 20 questões a seguir assinale somente uma alternativa.
Para cada questão, responda também qual o seu grau de certeza sobre sua resposta.

1. Qual das seguintes células humanas contém genes que especificam a cor do olho?
a) Células nos olhos.
b) Células no coração.
c) Gametas (espermatozoide e óvulo).
d) Células nos olhos e gametas.
e) Todas as anteriores.

Grau de certeza – questão 1:
( ) Sei, com certeza!

( ) Acho que sei.

( ) Já estudei, mas não me lembro bem.

( ) Nunca estudei isso!

2. Suponha que uma única base de DNA mude de A para T e essa mudança é copiada durante
a replicação (duplicação do DNA). Essa mudança é necessariamente uma mutação?
a) Sim, é uma mudança na sequência do DNA.
b) Sim, se a mudança de base ocorre em um gameta (espermatozoide ou óvulo); caso
contrário, não.
c) Sim, se a mudança de base ocorre na parte codificadora de um gene; caso contrário, não.
d) Sim, se a mudança de base ocorre na parte codificadora de um gene e altera a sequência de
aminoácidos de uma proteína; caso contrário, não.
e) Sim, se a mudança de base altera a aparência do organismo (fenótipo); caso contrário, não.

Grau de certeza – questão 2:
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( ) Sei, com certeza!

( ) Acho que sei.

( ) Já estudei, mas não me lembro bem.

( ) Nunca estudei isso!

3. Um homem jovem foi diagnosticado com um câncer de pele inicial, que ainda não se
espalhou para outros tecidos. A mutação responsável pelo câncer surgiu em uma única célula
da pele. Se ele e sua esposa (que não tem câncer de pele) têm filhos após o diagnóstico de
câncer de pele, qual das seguintes afirmações é mais provável ser verdadeira?
a) Todos os filhos do homem irão herdar a mutação.
b) Todos os filhos do homem irão herdar a mutação se a mutação é dominante.
c) Alguns filhos do homem podem herdar a mutação dependendo de quais cromossomos eles
herdaram do pai.
d) Nenhum dos filhos do homem herdará a mutação.

Grau de certeza – questão 3:
( ) Sei, com certeza!

( ) Acho que sei.

( ) Já estudei, mas não me lembro bem.

( ) Nunca estudei isso!

4. Alguns distúrbios genéticos têm herança dominante, como a acondroplasia (baixa estatura
com membros curtos e cabeça grande), enquanto outras características, como o albinismo, têm
herança recessiva. Sobre características genéticas herdadas de forma dominante, é correto
afirmar que:
a) Os fenótipos dominantes são mais frequentes na população que os fenótipos recessivos.
b) Os fenótipos dominantes não são necessariamente mais frequentes na população do que os
fenótipos recessivos.
c) Os fenótipos dominantes e os fenótipos recessivos são igualmente frequentes na população.
d) Um certo fenótipo, determinado por um alelo específico, pode se comportar de maneira
dominante em uma população e recessiva em outra população.
e) Nenhuma das alternativas acima.

Grau de certeza – questão 4:
( ) Sei, com certeza!

( ) Acho que sei.
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( ) Já estudei, mas não me lembro bem.

( ) Nunca estudei isso!

5. Um casal sem nenhum distúrbio genético tem três crianças, duas sem distúrbios e uma
criança com uma doença genética recessiva rara, causada por um gene não ligado ao
cromossomo X. Ao conversar com um profissional da área da saúde para saber quais as
chances de terem outra criança com a doença, este disse ao casal que a chance de nascer uma
criança afetada é de 1/4. Como eles já têm uma criança com a doença e duas sem, a quarta
criança obrigatoriamente não terá a doença. Esta informação:
a) Está correta, pois os pais são heterozigotos e a chance de nascer uma criança afetada é de
1/4. Como esta já nasceu, a quarta criança não terá o distúrbio.
b) Está correta, mas os pais devem ser avisados que se decidirem ter um quinto filho, este
poderá nascer com a doença.
c) Está incorreta, pois para cada gestação haverá a chance de 3/4 de nascer uma criança sem a
doença e 1/4 de nascer uma criança com a doença.
d) Tanto a alternativa a quanto b estão corretas.

Grau de certeza – questão 5:
( ) Sei, com certeza!

( ) Acho que sei.

( ) Já estudei, mas não me lembro bem.

( ) Nunca estudei isso!

6. O material genético de uma célula encontra-se:
a) No lisossomo.
b) No núcleo.
c) Nos ribossomos.
d) No Complexo de Golgi.

Grau de certeza – questão 6:
( ) Sei, com certeza!

( ) Acho que sei.

( ) Já estudei, mas não me lembro bem.

( ) Nunca estudei isso!
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7. Múltiplos genes são associados com doenças complexas tais como câncer e doenças
mentais. Quando um indivíduo faz um teste para identificar se possui ou não tais genes, o que
os resultados indicam?
a) Se ele tem ou não a doença.
b) Se ele apresenta ou não um maior risco de desenvolver a doença.
c) Se ele certamente irá ou não desenvolver a doença.
d) Se os seus filhos certamente irão ou não desenvolver a doença.
e) O quão severa será a doença se o indivíduo apresenta o gene.

Grau de certeza – questão 7:
( ) Sei, com certeza!

( ) Acho que sei.

( ) Já estudei, mas não me lembro bem.

( ) Nunca estudei isso!

8. A respeito das mutações, assinale a alternativa correta:
a) São sempre alterações no DNA ou em cromossomos.
b) São sempre prejudiciais.
c) São sempre transmissíveis aos filhos.
d) Somente as alternativas a e b são corretas.
e) As alternativas a, b e c estão corretas.

Grau de certeza – questão 8:
( ) Sei, com certeza!

( ) Acho que sei.

( ) Já estudei, mas não me lembro bem.

( ) Nunca estudei isso!

9. As suas células musculares, nervosas e da pele têm diferentes funções porque cada tipo de
célula:
a) contém diferentes tipos de genes.
b) está localizado em diferentes áreas do corpo.
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c) ativa diferentes genes.
d) contém diferentes números de genes.
e) passou por diferentes mutações.

Grau de certeza – questão 9:
( ) Sei, com certeza!

( ) Acho que sei.

( ) Já estudei, mas não me lembro bem.

( ) Nunca estudei isso!

10. Sedentarismo e alimentação incorreta são fatores que predispõem à ocorrência de vários
tipos de doenças. No entanto, para algumas doenças, a herança genética é fundamental.
Especificamente, os diferentes tipos de diabetes mellitus têm um componente hereditário e o
distúrbio pode aparecer em crianças cujos pais são normais. Em alguns casos, os sintomas
podem ser evitados por meio de injeções de insulina. A administração de insulina aos
diabéticos evitará que eles tenham filhos com este distúrbio?
a) Depende do tipo de diabetes, pois em alguns casos o genótipo dos pais pode ser alterado
evitando a manifestação da doença nos filhos.
b) Não, pois apenas o genótipo e o fenótipo da pessoa que injeta insulina são alterados, não
influenciando na genética dos filhos.
c) Não, pois o genótipo do diabético ou dos seus filhos não é alterado pela insulina.
d) Sim, pois a insulina é incorporada nas células e terá ação nos filhos.

Grau de certeza – questão 10:
( ) Sei, com certeza!

( ) Acho que sei.

( ) Já estudei, mas não me lembro bem.

( ) Nunca estudei isso!

11. Que tipos de amostras poderiam ser utilizadas para realizar um teste de DNA para um
exame de paternidade?
a) Mechas de pontas de cabelo cortado, sangue e pedaços de unhas cortadas.
b) Sangue, impressões digitais em um copo e uma calça jeans usada.
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c) Ponta de cigarro recém fumado, mechas de pontas de cabelo cortado e um guardanapo
usado.
d) Um copo recém utilizado, um chiclete mastigado e restos mortais de um suposto pai.
e) Todas as alternativas anteriores.

Grau de certeza – questão 11:
( ) Sei, com certeza!

( ) Acho que sei.

( ) Já estudei, mas não me lembro bem.

( ) Nunca estudei isso!

12. Você já deve ter ouvido falar sobre os cosméticos que contêm DNA vegetal. Sobre esses
produtos, assinale a alternativa correta:
a) Como a leitura do código genético é universal, os genes vegetais realmente podem ser
expressos em humanos, trazendo benefícios para os cabelos.
b) O DNA vegetal absorvido pelo couro cabeludo pode auxiliar na reparação das células do
couro cabeludo, permitindo a produção de cabelos com melhor qualidade.
c) A entrada do DNA vegetal na célula do couro cabeludo só é possível se as moléculas
estiverem inteiras.
d) O DNA vegetal não é absorvido pelas células do couro cabeludo e não produzirá efeito na
expressão das mesmas.
e) A única maneira de conseguirmos absorver e aproveitar de fato os genes vegetais seria se
ingeríssemos o xampu e depois absorvêssemos os genes.

Grau de certeza – questão 12:
( ) Sei, com certeza!

( ) Acho que sei.

( ) Já estudei, mas não me lembro bem.

( ) Nunca estudei isso!

13. No seu dia-a-dia, com que frequência você ingere alimentos com DNA?
a) Sempre.
b) Nunca.
c) Somente às vezes.
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d) Procuro evitar ingerir.

Grau de certeza – questão 13:
( ) Sei, com certeza!

( ) Acho que sei.

( ) Já estudei, mas não me lembro bem.

( ) Nunca estudei isso!

14. Um casal de olhos azuis tem um filho com olhos castanhos. Analisando essa situação,
você concluiria que:
a) A criança não pode ser filha do casal, pois obrigatoriamente teria que ter olhos azuis.
b) A criança pode ser filha da genitora materna, mas não do genitor paterno.
c) A criança pode ser filha de ambos porque casais de olhos azuis podem ter filhos de olhos
castanhos.
d) A criança pode ser filha do genitor paterno, mas não da genitora materna.

Grau de certeza – questão 14:
( ) Sei, com certeza!

( ) Acho que sei.

( ) Já estudei, mas não me lembro bem.

( ) Nunca estudei isso!

15. Três irmãos realizaram um exame de sangue em laboratório para identificar os seus tipos
sanguíneos, com o objetivo de verificar a possibilidade de doarem sangue ao pai que
necessitaria de uma transfusão após uma cirurgia. Um deles ficou surpreso ao descobrir seu
tipo sanguíneo – O – e achou que não era filho biológico do casal que o criou. Seu pai
apresenta sangue do tipo A e sua mãe apresenta sangue do tipo B. Um de seus irmãos
apresenta sangue do tipo A e o outro sangue do tipo AB.
Com base no texto e em seus conhecimentos sobre a herança e compatibilidade dos tipos
sanguíneos, é correto afirmar que:
a) o irmão com sangue do tipo O não pode ser filho do casal, mas os outros irmãos sim.
b) apenas o irmão com sangue do tipo AB pode ser filho do casal.
c) todos os irmãos podem ser filhos do casal.
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d) o irmão com sangue do tipo AB poderia doar sangue para seu pai, pois o sangue do tipo
AB é o doador universal.
e) o único filho que pode doar sangue para o pai é o filho com sangue tipo A.

Grau de certeza – questão 15:
( ) Sei, com certeza!

( ) Acho que sei.

( ) Já estudei, mas não me lembro bem.

( ) Nunca estudei isso!

16. Suponha que o seguinte experimento de clonagem foi realizado com sucesso: o núcleo de
uma célula somática de um cachorro da raça labrador foi transferido para um óvulo anucleado
de uma cadela da raça golden retriever. Após, o embrião foi implantado no útero de uma
cadela da raça pastor alemão, onde ocorreu a gestação. O animal produzido em tal
experimento terá características fenotípicas:
a) dos três indivíduos, uma vez que todos participaram do processo de clonagem.
b) somente do labrador e do pastor alemão, pois um doou o material genético e o outro, gestou
o clone.
c) somente do pastor alemão, pois a gestação ocorreu dentro de seu corpo.
d) primariamente do labrador, pois o mesmo doou o material genético nuclear.
e) novas, pois haverá o nascimento de um ser híbrido entre os três indivíduos.

Grau de certeza – questão 16:
( ) Sei, com certeza!

( ) Acho que sei.

( ) Já estudei, mas não me lembro bem.

( ) Nunca estudei isso!

17. Sabemos que os genes controlam a maioria de nossas características. Algumas destas
características são controladas por um par de genes (herança monogênica) e outras são
controladas por diversos pares de genes (herança poligênica).
Dentre as características abaixo, assinale a alternativa que apresenta somente aquelas que são
controladas por um par de genes:
a) Cor do olho, capacidade de dobrar a língua e lobo da orelha grudado ou não.
b) Daltonismo e herança dos grupos sanguíneos do sistema ABO (A, B, AB ou O).
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c) Cor do cabelo e inserção do cabelo em forma de V (bico de viúva) ou linha reta.
d) Alguns casos de câncer e forma do cabelo (liso ou crespo).

Grau de certeza – questão 17:
( ) Sei, com certeza!

( ) Acho que sei.

( ) Já estudei, mas não me lembro bem.

( ) Nunca estudei isso!

18. Uma mulher descobriu que é portadora de uma mutação associada ao câncer de mama.
Como essa mutação influencia sua probabilidade de desenvolver câncer de mama?
a) Seu risco não será diferente do risco apresentado por qualquer outra mulher saudável.
b) Ela provavelmente não terá câncer de mama.
c) Ela possui um risco maior de desenvolver câncer de mama.
d) Ela certamente terá câncer de mama.
e) Ela já possui câncer de mama, uma vez que ela é portadora do gene com a mutação.

Grau de certeza – questão 18:
( ) Sei, com certeza!

( ) Acho que sei.

( ) Já estudei, mas não me lembro bem.

( ) Nunca estudei isso!

19. A constituição genética de um indivíduo é o resultado da herança de genes paternos e
maternos durante o processo de fecundação.
Sobre a constituição genética do núcleo das células de uma criança recém-nascida, sem
distúrbio genético, assinale a alternativa correta:
a) Quando a criança é do sexo masculino existe maior quantidade de DNA paterno.
b) Quando a criança é do sexo feminino existe maior quantidade de DNA materno.
c) Independentemente do sexo da criança, a constituição genética do núcleo de suas células é
sempre formada por 50% de DNA paterno e 50% de DNA materno.
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d) A constituição genética do núcleo das células da criança não está diretamente relacionada
ao DNA (paterno ou materno) mas sim aos cromossomos que estão presentes no
espermatozoide e no óvulo no momento da fecundação.

Grau de certeza – questão 19:
( ) Sei, com certeza!

( ) Acho que sei.

( ) Já estudei, mas não me lembro bem.

( ) Nunca estudei isso!

20. Você já deve ter ouvido que algumas de nossas características sexuais e a determinação do
sexo em humanos depende dos cromossomos sexuais X e Y.
Sobre esses cromossomos sexuais, assinale a alternativa correta:
a) Estão presentes somente nas células de testículos e ovários e nos gametas (espermatozoide
e óvulo).
b) Estão presentes somente nos gametas.
c) Estão presentes somente nos gametas e nos locais onde há presença de características
masculinas e femininas (ex.: barba, seios, órgãos sexuais, etc).
d) Estão presentes em todas as células nucleadas do corpo, inclusive neurônios.

Grau de certeza – questão 20:
( ) Sei, com certeza!

( ) Acho que sei.

( ) Já estudei, mas não me lembro bem.

( ) Nunca estudei isso!
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5 DISCUSSÃO
Antes de discutir mais especificamente sobre os resultados encontrados nos diferentes
manuscritos desta tese, gostaria de discutir, de maneira mais abrangente, o impacto da pósgraduação na vida de um professor, tomando por base a minha experiência.
5.1 QUEM GANHOU COM A ELABORAÇÃO DESTA TESE?
Talvez a resposta mais simples e direta para esta pergunta seja: Eu! Certamente ganhei
muito, em inúmeras maneiras. Seja pelo aspecto cognitivo (pois os aprendizados e desafios
foram muitos), pelo aspecto pessoal (conheci diversas pessoas, de diferentes áreas e com
diferentes backgrounds), pelo aspecto profissional (a possibilidade de sair da zona de
conforto, de estudar novamente e rever conceitos, de trocar experiências com professores com
distintas visões sobre educação), seja pelo aspecto financeiro que o título pode me
proporcionar em minha carreira. Por isso, certamente ganhei muito. Preciso acreditar que a
ciência brasileira também ganha com o que foi pesquisado e produzido aqui (e que continuará
a ser produzido), que meus colegas também ganharam por conviver comigo, por trocar ideias
e experiências. Porém, acredito que quem mais ganhou foram meus alunos, atuais e futuros, e,
por consequência, a sociedade brasileira. Poder revisitar minha prática pedagógica, rever
conceitos e teorias, aprender coisas novas me tornaram um professor melhor.
Os últimos quatro anos geraram muitas mudanças na minha vida como professor.
Ainda me recordo do primeiro caderno que usava para preparar aulas. Com uma rigorosidade
e aprofundamento de uma disciplina de graduação, possivelmente deixava meus alunos
desesperados. Nunca fui muito adepto aos livros didáticos, apesar de usá-los. A falta de
experiência e de capacidade de julgar o diferente nível de aprofundamento de um
conhecimento na educação básica não me permitia refletir sobre a real necessidade de todo
aquele rigor, como se eu quisesse mostrar que sabia mais que os livros. Com o passar do
tempo, os conteúdos que trabalhava em aula foram tornando-se cada vez mais simplificados,
talvez pela própria experiência, pela influência dos livros didáticos ou pela acomodação dos
anos de sala de aula. Com o intuito de ajudar os alunos, acabei ajustando minha didática e o
nível de aprofundamento dos conteúdos, sem refletir nas possíveis implicações disso. Apesar
de (quase que instintivamente) ter começado a realizar algo parecido, só fui ter contato com a
Teoria da Transposição Didática (CHEVALLARD, 1991) durante o doutorado. Ao mesmo
tempo em que fiquei feliz com o fato de minha prática “estar de acordo” com a teoria, percebi
que transformar o saber científico (ou saber sábio) em saber escolar (ou saber ensinado) não é
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tão simples como eu estava fazendo. Nunca havia parado para pensar nas consequências
perigosas daquilo que chamo de “didática das simplificações exageradas”. Ensinar
conteúdos difíceis de maneira complicada, é fácil. Ensinar conteúdos difíceis de maneira fácil
e correta, é complicado. O próprio Chevallard (1991) destaca que o processo de transposição
didática, apesar de necessário, pode gerar “disfunções inadequadas”. Por isso, os materiais
didáticos sempre devem passar por uma avaliação com o intuito de reduzir problemas
decorrentes desse processo didático, permitindo, dessa forma, reflexões sobre o que é
importante ensinar na escola e como ensinar. Pela primeira vez parei para pensar que, ao
simplificar um conteúdo, podemos torná-lo cientificamente errado. Esta epifania fez ainda
mais sentido observando os resultados dos diferentes manuscritos da tese.
Nunca foi tão difícil ensinar genética. Todo novo conceito e exemplo tinha que ser
muito bem pensado e planejado para que fosse de fácil entendimento e correto
cientificamente. Como fazer para tornar o ensino da genética mendeliana atrativo usando
ervilhas? Após ler o livro Myths of Human Genetics (MCDONALD, 2011), fiquei ainda mais
preocupado. Muitas das características clássicas que sempre usei como exemplo de herança
monogênica em humanos (capacidade de dobrar a língua, lobo da orelha preso ou solto,
inserção capilar em forma de bico de viúva, capacidade de ser destro ou canhoto, etc) não têm
este padrão de herança. Nesse sentido, as possíveis consequências de um “simples” exemplo
errado podem ser muito graves, uma vez que podem gerar problemas pessoais e familiares.
Há algum tempo não uso mais esses exemplos, assim como não consigo falar sobre albinismo
sem comentar sobre heterogeneidade genética e nem sobre polidactilia sem comentar sobre os
conceitos de penetrância e expressividade gênica.
Além das mudanças geradas nas aulas de genética, minha própria noção sobre ciência
foi revista durante o doutorado. Por mais que tenha trabalhado com pesquisa, em diferentes
áreas, durante a graduação, depois de formado mantive diversas visões deformadas sobre
ciência, principalmente restringindo a produção dos conhecimentos científicos à
experimentação, difundindo cada vez mais a ideia de um método científico único. Mesmo
tendo trabalhado com pesquisa em educação, sem realizar experimentos. Possivelmente a falta
de maturidade e reflexão manteve tais visões. Gil-Perez et al. (2001), em um extenso
levantamento sobre visões deformadas de professores acerca do trabalho científico,
identificam 7 concepções deformadas sobre ciência na literatura. Eu possivelmente possuía
todas e acabava as transmitindo para meus alunos. Desde o momento em que decidi prestar a
seleção para o doutorado, comecei a mudar a minha visão sobre ciência. A leitura do livro “A
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necessária renovação do ensino de ciências” (CACHAPUZ et al., 2011) permitiu reflexões
sobre a ciência e sobre alfabetização científica. Durante as primeiras disciplinas do doutorado
começamos a discutir questões epistemológicas do conhecimento científico e comecei a
perceber a importância do ensino da natureza das ciências para diminuir as visões deturpadas
sobre o trabalho científico. Lendo trabalhos sobre a natureza das ciências, como os de
Lederman et al. (2014), percebi como nós, professores de biologia, podemos auxiliar na
melhoria da alfabetização científica dos alunos. Desde então, toda vez que falo sobre uma
teoria ou algum cientista em sala de aula procuro ressaltar todo contexto no qual a teoria foi
criada ou no qual viveu o cientista, os possíveis dilemas enfrentados pelo mesmo, as possíveis
implicações de seu legado, isto é, procuro demonstrar que a produção do conhecimento
científico não é obra de gênios isolados trabalhando em algum experimento mirabolante.
Outro ganho que devo considerar refere-se à elaboração das aulas de maneira geral.
Me considero um professor dito tradicional, por mais que procure discutir e ouvir os alunos.
Durante a disciplina de Seminários do programa de pós-graduação tive contato com a Teoria
da Carga Cognitiva, de John Sweller (SWELLER, 2011). Para o autor, a aprendizagem ocorre
mais eficazmente quando o processo de informação estiver alinhado com o processo cognitivo
humano, ou seja, quando o volume de informações oferecidas ao aluno for compatível com a
capacidade de compreensão humana. Basicamente, a Teoria da Carga Cognitiva apoia-se na
dificuldade natural do ser humano em processar muitas informações na memória a cada
momento. Durante uma aula majoritariamente expositiva, seja no quadro negro ou com uso de
aplicações multimídias, normalmente, fazemos uso de recursos que utilizam mais de um canal
de percepção (mais de um sentido) ao mesmo tempo, como por exemplo, visão e audição,
gerando sobrecarga cognitiva que pode acarretar decréscimo na aprendizagem, confusão,
cansaço e desestímulo. Desde então, procurei prestar mais atenção na maneira em que
conduzia as aulas, fazia as apresentações em multimídia e creio que isso trouxe um retorno
positivo para o ganho de aprendizagem de meus alunos.
Desta forma, questionar quem ganha com a elaboração desta tese tem o mesmo sentido
de questionar quem ganha quando um professor tem a oportunidade de realizar uma formação
continuada e, possivelmente, a mesma resposta: a sociedade. Seja pelo convívio com uma
pessoa com mais conhecimento, pela produção científica realizada por ela, ou,
principalmente, pelo fato de ela se tornar um profissional melhor, afetando a vida de
estudantes do presente e do futuro, permitindo a formação de melhores cidadãos.
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Por isso, em tempos em que a educação e a pesquisa brasileira sofrem cortes e
parecem, cada vez mais, desvalorizados, espero que as reflexões aqui realizadas demonstrem
que os ganhos sociais da realização e da manutenção de um curso de pós-graduação são
sempre maiores que qualquer investimento financeiro gasto em sua elaboração.

5.2 REFLEXÕES SOBRE OS RESULTADOS DOS MANUSCRITOS
Avaliar resultados de uma pesquisa sobre aprendizagem, quando se vivencia na prática
as dificuldades de uma sala de aula, permitem reflexões que fogem um pouco dos dados
coletados. Quando trabalhei, durante a graduação, com o estudo e implementação de modelos
didáticos que utilizavam analogias, não consegui fazer as mesmas considerações que agora
faço, após anos de experiência em sala de aula.
O grande foco desta tese foi avaliar como se deu o ensino de genética durante a
educação básica dos estudantes, por mais que a caminhada tenha permitido reflexões sobre a
alfabetização científica e o ensino de ciências, de maneira mais abrangente. Por isso as
discussões aqui realizadas enfocarão prioritariamente os trabalhos realizados sobre ensino de
genética, principalmente sobre o último manuscrito devido a sua maior abrangência,
quantidade de dados e possibilidades.
A primeira questão que gostaria de ressaltar não está relacionada especificamente aos
problemas de aprendizagem encontrados, mas sim ao local onde a pesquisa foi realizada.
Quando pensamos em nossos objetivos, planejamos os locais de aplicação dos instrumentos
de avaliação (manuscritos 3 e 4). O fato de eu trabalhar em um colégio, a priori, facilitou a
aplicação de instrumentos de pesquisa em menor escala. Porém, quando pensado em escala
maior, a busca por diferentes locais de aplicação tornou-se um problema. Para realização do
trabalho descrito no manuscrito 4, precisaríamos do maior número de escolas possível, uma
vez que nosso objetivo era analisar o nível de alfabetização genética proporcionada pela
educação básica e, assim, precisaríamos de estudantes concluintes do ensino médio. Dessa
forma, comecei uma peregrinação por várias escolas, públicas e privadas de Santa Maria - RS,
verificando a disponibilidade e desejo das mesmas em colaborar com o projeto. As
recordações que tinha da época da graduação e do trabalho com implementação de analogias
deixaram as minhas expectativas elevadas. Porém, tal expectativa não se concretizou. As
escolas visitadas não tinham a mesma receptividade de outrora, nem o mesmo desejo de
colaborar com pesquisas. Quando procurei tentar descobrir possíveis explicações para essa
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mudança, percebi que também tinha sido um dos responsáveis por ela. Ao conversar com um
diretor, ele me confessou que os professores não se sentiam mais à vontade colaborando com
as aplicações de novas metodologias ou pesquisas pois, durante muito tempo, assim o fizeram
e, na maioria das vezes, não tiveram retorno algum dessa colaboração. Recordei que, quando
trabalhei com as implementações de analogias, durante diversas vezes usei escolas para
aplicar os modelos didáticos e nunca dei retorno sobre os resultados. Com isso acabei
colaborando com a atual falta de receptividade das escolas. Felizmente surgiu a ideia e a
possibilidade de aplicarmos nosso instrumento, de maneira on-line, a um imenso grupo de
alunos, de diferentes realidades.
Assim, surge outro ponto que sinto a necessidade de destacar. A falta de empatia e/ou
noção sobre a importância da participação em pesquisas diversas, uma vez que tal fato não
deve ter ocorrido somente comigo. Se avaliarmos bem, aproximadamente 27 mil alunos
receberam e-mails com convite para responder ao questionário desenvolvido no manuscrito 4.
Destes, apenas 1222 estudantes (4,5% do total de convites enviados) aceitaram participar da
pesquisa, mesmo com o convite destacando a relevância da participação de todos. Certamente
não posso considerar uma amostra ruim, porém se analisarmos o contexto, o tamanho da
amostra poderia ter sido bem maior. Ainda mais se levarmos em conta a produção científica
da UFSM, onde possivelmente uma boa parcela dos estudantes também trabalha com
pesquisa e deveria ter mais noção sobre a importância da participação neste tipo de atividade
científica.
No que diz respeito aos resultados das aplicações dos questionários, podemos afirmar
que a educação básica, ao menos em uma realidade mais local, não está possibilitando um
bom nível de alfabetização genética dos futuros cidadãos, seja pela falha no ensino dos
conceitos específicos envolvidos (manuscrito 3), seja pela falha no desenvolvimento de
habilidades que permitem a interpretação de situações e informações que envolvam genética e
suas aplicações (manuscritos 3 e 4). Mais preocupante e impactante é a percepção de que
nossos resultados se assemelham com os de diversos outros estudos (BANET e AYUSO,
1995; LEWIS e WOOD-ROBINSON, 2000; LANIE et al., 2004; FABRÍCIO et al., 2006;
HARVEY et al., 2007; SHAW et al., 2008; CHRISTENSEN et al., 2010; DOUGHERTY et
al., 2011; WILLIANS et al., 2012; POWELL et al., 2012; HOUWINK et al., 2012; KAYE e
KORF, 2013; HAGA et al., 2013; TEMP e BARTHOLOMEI-SANTOS, 2014), realizados em
épocas e locais distintos, demonstrando que os problemas no ensino de genética são
recorrentes no mundo todo. Bugallo Rodriguez (1995), em uma extensa revisão bibliográfica
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sobre o desenvolvimento histórico do ensino de genética, já apontava que desde os primeiros
trabalhos sobre a área, no final dos anos 1970, genética era considerada pelos estudantes um
dos conteúdos mais difíceis de aprender. Ainda, o autor destaca o aumento nas pesquisas
sobre a área nas décadas de 1980 e 1990, porém já apresentando resultados ruins na
aprendizagem dos conhecimentos sobre genética, principalmente no que diz respeito à
presença de diversas concepções alternativas entre os alunos. A questão a ser destacada aqui
é: Por que os resultados ruins apresentados em pesquisas, há praticamente quatro décadas,
continuam muito atuais? Será que todo o investimento em pesquisa não tem resultado em
melhorias no ensino de genética?
Claro que os nossos resultados não são somente ruins. No manuscrito 4, pudemos
perceber que a maioria dos estudantes avaliados parece compreender o significado da
realização de testes genéticos, a herança dos grupos sanguíneos do sistema ABO, o seu
contato próximo com o material genético na alimentação e apresentaram uma boa noção sobre
clonagem. Ainda assim, quando considero a maioria, estou considerando um percentual acima
de 50%. Se avaliarmos a amostra total (n=1222) e um percentual de acerto de
aproximadamente 60%, significa que 40% dos estudantes não dominam tal tópico, isto é,
aproximadamente 490 estudantes ainda apresentam concepções errôneas sobre genética. Caso
esses erros não sejam corrigidos com alguma disciplina de genética durante a sua graduação,
possivelmente permanecerá por toda sua vida.
Devemos também destacar a importância da mídia para a construção do conhecimento
dos estudantes. Como pudemos perceber nos manuscritos 1 e 4, a exposição midiática tem
grande influência sobre os estudantes, tanto positiva, quanto negativa. Muitas das visões
estereotipadas sobre ciência e cientistas aparentaram estar relacionadas à maneira com os
quais são explorados em filmes, programas de TV, revistas e jornais. Da mesma forma,
quando indagados sobre amostras que poderiam ser utilizadas para testes de paternidade, a
maioria dos estudantes assinalou a alternativa que apresentava a – bastante explorada na mídia
– “mecha de ponta de cabelo”. Engel-Clough e Wood-Robinson (1995) realizando, na década
de 1990, um estudo com adolescentes que ainda não haviam estudado genética, perceberam
que as concepções dos estudantes sobre hereditariedade estavam relacionadas às fontes de
informação como programas de TV, livros e revistas, assim como a vivências familiares. Se
considerarmos o contexto da época do estudo com o atual, os conhecimentos sobre genética
apresentados na mídia são muito mais frequentes agora, assim como há um maior acesso à
diferentes tipos de mídia. Logo, podemos inferir que os veículos de informação têm maior
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poder de influência sobre os estudantes nos dias de hoje. Tal raciocínio é uma das possíveis
explicações para a ausência de diferença significativa entre a média de acertos de estudantes
que acreditam ter aprendido mais sobre genética na escola e na mídia (manuscrito 4). Ainda
acredito ser pouco provável tal explicação, uma vez que o papel dos diferentes meios
midiáticos não é ensinar, mas sim informar. Parece fazer muito mais sentido explicar tal fato
sob o ponto de vista da aprendizagem significativa (AUSUBEL et al., 1980), uma vez que os
conceitos genéticos aprendidos na escola, mesmo que não completamente, serviriam como
conceitos subsunçores para as informações veiculadas na mídia, causando a falsa impressão
de que os meios de comunicação levaram a uma maior aprendizagem. Segundo Park (2001),
uma maior exposição na mídia leva as pessoas a uma “ilusão de saber”. Sobre a relação escola
e mídia, Scheid (2006) destaca a importância da educação como mediadora entre o que é
divulgado pela mídia e o que é compreendido pela população. Segundo a autora, o papel da
educação seria o de proporcionar aportes necessários para que a população tenha condições
não só de compreender as informações divulgadas, mas que também seja capaz de formar sua
própria opinião, através de seus princípios éticos e critérios próprios, para que possa exercer
plenamente seu papel de cidadão atuante no país em que vive.
Nesse sentido, penso que os instrumentos de avaliação (sejam de genética como os que
elaboramos, sejam de outras áreas de ensino) se tornam uma ferramenta ainda mais
importante no ensino escolar. Por um lado, podem servir para levantar as concepções prévias
e/ou errôneas dos estudantes antes do ensino de uma disciplina, uma vez que eles, além de
apresentam diferentes backgrounds, têm cada vez mais contato com diversas informações
veiculadas pela mídia. Dessa forma, a gama de conceitos subsunçores apresentados pelos
estudantes, nos diferentes níveis escolares, é, potencialmente, enorme. Caso tais subsunçores
sejam concepções errôneas, os novos conhecimentos ancorados poderão tornar-se errôneos
também, e assim sucessivamente. Usando tais instrumentos para descobrir as concepções
prévias dos estudantes, as escolas poderiam trabalhar na correção dessas concepções, evitando
a propagação de conhecimentos errôneos nas universidades. Por outro lado, se aplicados ao
final de uma etapa, podem ser utilizados para avaliação da metodologia de ensino, permitindo
correções e aprimoramentos, bem como, dependendo do contexto, se os dados forem
repassados para o próximo nível, problemas de aprendizagem podem ser resolvidos. Acho
importante destacar aqui o uso de um instrumento de avaliação válido e confiável (ou a
elaboração e validação de um), uma vez que pude perceber o quão complexa é a elaboração
de um questionário, desde a delimitação dos objetivos das questões, passando pela própria
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estruturação e escrita das mesmas, até a validação e os cálculos estatísticos para verificar sua
confiabilidade.
Especificamente, um diferencial de nossos instrumentos foi possibilidade de avaliar as
“certezas” dos alunos sobre o seu conhecimento. Como discutido no manuscrito 3,
potencialmente, existem maiores implicações em uma certeza sobre um conhecimento errôneo
do que em um esquecimento, uma vez que aquele conhecimento pode se manter em outros
níveis de ensino.
Por último, gostaria de dar minha percepção de professor sobre a importância da teoria
da aprendizagem significativa (AUSUBEL et al., 1980) para o ensino de genética. Em sua
teoria, Ausubel afirma que o fator mais importante a influenciar a aprendizagem é aquilo que
o aluno já sabe, uma vez que os novos conhecimentos se ancoram nos conhecimentos
existentes. Este, para mim, é um ponto fundamental para o ensino de genética: praticamente
todo aluno já chega nas aulas de genética com algum conhecimento sobre, seja advindo de
séries anteriores, seja da mídia. Estes conhecimentos podem ser maiores ou menores, certos
ou errados. E nós, como professores, sem procurarmos avaliá-los previamente, nunca
poderemos ter certeza sobre como os conhecimentos por nós transmitidos interagirão com a
estrutura cognitiva dos alunos. Daí a importância dos instrumentos de avaliação, citados
anteriormente. Outro fator que influencia a aprendizagem, segundo Ausubel, é a vontade do
estudante em aprender. Nesse sentido, nós professores poderíamos usar a maior exposição
midiática de assuntos associados à genética para despertar o interesse dos estudantes,
possibilitando uma maior aprendizagem.
Sei que as condições de trabalho de um professor dificultam vários aspectos de sua
prática, porém se realmente almejamos criar uma sociedade com maior nível de alfabetização
genética (e científica), devemos buscar, cada vez mais, metodologias para descobrir os
principais problemas de aprendizagem e procurar corrigi-los o mais rápido possível. Também,
precisamos refletir mais sobre nossa prática, principalmente, para que não propaguemos mais
concepções errôneas. E isso não deveria servir apenas para os professores. Por mais que a
mídia não tenha uma função de ensino, devido ao seu elevado alcance e importância na
transmissão de informações para os cidadãos, deveria preocupar-se mais com a qualidade e
veracidade do que veicula. Da mesma maneira, outros espaços de ensino não formais, como
museus, também o deveriam fazer, evitando assim situações como esta, encontrada em uma
exposição sobre genética, realizada em janeiro de 2018, no Museu de História Natural de
Londres, um dos museus mais visitados no mundo. As características retratadas nas
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Fotografias 1 e 2 não apresentam um padrão monogênico de herança, podendo gerar
confusões na vida de seus visitantes, prestando, desta maneira, um desserviço à ciência.
Segundo o site do museu (https://www.nhm.ac.uk/), no ano de 2018 o museu recebeu
5.226.320 visitantes.
Figura 1. Padrão de herança da forma do dedo representado na exposição do Museu de
História Natural de Londres

Figura 2. Padrão de herança da cor do olho representado na exposição do Museu de História
Natural de Londres
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS
Meu envolvimento com pesquisa no ensino de ciências não é nem foi algo novo.
Assim já o fiz durante a graduação, porém de uma maneira não muito reflexiva. Poder reviver
isso com outros olhares certamente tiveram um maior impacto pessoal e científico.
Analisar o ensino de genética é, ao mesmo tempo, poder avaliar o meu trabalho e de
meus colegas na área. Ao perceber que a alfabetização genética proporcionada pela educação
básica ainda é deficitária, devemos percebemos que também temos parcela de culpa neste
fato.
Ao elaborar e validar um instrumento para avaliação de objetivos específicos dentro
do ensino de genética, pude perceber o quão complexa e difícil é esta tarefa, ao mesmo tempo
em que pude entender a importância da mesma. Preocupam os problemas encontrados,
principalmente ao analisar que os mesmos são recorrentes e antigos. Existem concepções
errôneas que abrangem desde o entendimento dos conceitos mais básicos de genética até
aplicações dos conhecimentos em situações do cotidiano. De maneira ainda mais grave,
muitos estudantes possuem certeza sobre suas concepções, ignorando o fato de estarem
erradas.
Mesmo com a maior exposição midiática, ainda diversos tópicos de genética não são
contemplados durante a educação básica. Apesar disso, a mídia demonstrou ter um papel
muito importante na transmissão de informações sobre genética e suas aplicações aos
estudantes, podendo isto ter resultado positivo ou negativo.
Outro fator que influenciou o nível de alfabetização genética dos estudantes foi o tipo
de escola na qual estudou durante a educação básica. Apesar das escolas particulares
propiciarem um maior nível de alfabetização genética aos estudantes, não podemos atribuir
esta desigualdade apenas à diferença na qualidade de ensino entre o público e o privado.
Ao final, além de esta tese ter auxiliado a entender melhor como está a alfabetização
científica de uma parcela da sociedade brasileira, permitiu também a realização de inúmeras
reflexões que ocasionaram mudanças conceituais e práticas na minha atividade docente. Não
posso deixar de destacar a necessidade de políticas públicas de incentivo à formação
continuada dos docentes pois entendo que a minha realidade não se aplica a maioria dos
professores. Qualquer investimento nesse sentido certamente é ínfimo perto das
consequências positivas que oportunizar a reavaliação da prática docente podem trazer.
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Como perspectivas futuras, pretendemos continuar avaliando os dados coletados para
entendermos melhor as possíveis causas de tantos problemas na alfabetização genética
proporcionada pela educação básica. Ainda, pretendemos realizar os aprimoramentos
necessários no QLEG e estender a sua aplicação em diferentes universidades do país,
fornecendo um melhor panorama de como está a alfabetização genética dos cidadãos
brasileiros.
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA
O MANUSCRITO 4

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Titulo do projeto: ENSINO E APRENDIZAGEM DE GENÉTICA
Pesquisador responsável (Orientador): Marlise Ladvocat Bartholomei-Santos
e-mail: marliselbs@gmail.com
Pesquisador (Doutorando): Rodrigo Buske
e-mail: robuske@yahoo.com.br
Telefone para contato: (55) 3220 - 8465 ramal 24

Você está sendo convidado para participar como voluntário, em um projeto de
pesquisa de doutorado do PPG Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde da
Universidade Federal de Santa Maria. Antes de concordar em participar é importante que
você entenda as informações e instruções contidas neste documento.
Objetivo da pesquisa:
Este estudo tem como objetivo investigar quais conhecimentos de genética
permanecem na estrutura cognitiva dos alunos após a conclusão do ensino médio e como
está sua capacidade de usar tais conhecimentos em situações do seu dia a dia, isto é, qual
o legado deixado pelo ensino da genética durante a vida estudantil das pessoas.
Os resultados do estudo permitirão analisar possíveis acertos e falhas no ensino
deste tópico de conteúdo da biologia, permitindo que as pequenas falhas sejam corrigidas e
pontos fortes sejam mantidos e aprimorados nas próximas turmas de alunos, uma vez que
os resultados servirão também para produção de material didático de apoio para os
professores.
Justificativa: A correta compreensão dos mecanismos básicos de herança genética auxilia
para que a pessoa não alimente temores desnecessários, ou ainda, que saiba quando deve
procurar orientação (aconselhamento genético) sobre o assunto. O ensino de genética deve
permitir que os alunos compreendam a herança de características de modo significativo,
duradouro, para que possam tomar decisões apropriadas quando deparados com temas
relacionados à genética ao longo de sua vida.
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Procedimentos para a execução da pesquisa:
No desenvolvimento dessa pesquisa serão avaliados dados quantitativos e
qualitativos através de um questionário que será aplicado aos alunos da UFSM, uma vez
que estes já concluíram a Educação Básica e já estudaram os conteúdos de genética. A
finalidade é avaliar quais conhecimentos de genética permanecem na estrutura cognitiva
dos alunos após a conclusão da Educação Básica e como esses conhecimentos são
aplicados no seu dia a dia. Nesse trabalho serão avaliadas todos os alunos de graduação de
todos os campi da UFSM.
A aplicação do questionário será realizada através do Portal do Aluno, no site da
UFSM. Uma vez que esta pesquisa prevê que os entrevistados possam apresentar algum
desconforto ou passarem por um estado de ansiedade durante a participação da pesquisa
(ao responder o questionário), para minimizar estes riscos, os participantes serão
informados de que suas respostas serão sigilosas, que podem deixar respostas em branco,
ou ainda, desistir da participação na pesquisa sem prejuízo algum, no momento que
desejarem. O e-mail e telefone do pesquisador responsável será disponibilizado para que
dúvidas sejam sanadas.
Os pesquisadores concordam, igualmente, que estas informações serão utilizadas
única e exclusivamente para execução do presente projeto. As informações somente
poderão ser divulgadas de forma anônima e serão mantidas no Departamento de Biologia
em um armário chaveado, na sala 1140-G do prédio 17, por um período de 5 anos após o
término da pesquisa, sob a responsabilidade da Orientadora Prof. Dra. Marlise Ladvocat
Bartholomei-Santos. Após este período, os dados serão destruídos.
Fui informado (a) ainda:
- Dos benefícios do presente estudo, assim como da garantia de receber respostas a
qualquer pergunta e esclarecimentos a qualquer dúvida acerca da metodologia, benefícios e
outros aspectos relacionados à pesquisa em desenvolvimento. Em caso de possíveis
desconfortos em relação ao teor das perguntas, poderei recusar em respondê-las. Os
benefícios

esperados

possibilitarão

que

os

alunos

respondentes

avaliem

seus

conhecimentos sobre genética, que novas alternativas educativas sejam adotadas e
repensadas contribuindo para uma reflexão da prática pedagógica do professor e também
dos discentes que estão sendo submetidos a essa atividade. Os riscos estão relacionados a
haver constrangimento dos alunos ao não conseguirem responder às questões, o que
poderá gerar ansiedade. Como medidas adotadas para minimizar estes riscos, os
participantes serão informados de que suas respostas serão sigilosas, que podem deixar
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respostas em branco, ou ainda, desistir da participação na pesquisa sem prejuízo algum, em
qualquer momento.
- Do sigilo que assegura a privacidade dos dados coletados no questionário e da liberdade
ou não de participar da pesquisa, tendo assegurado esta liberdade sem quaisquer
represálias atuais ou futuras, podendo retirar meu consentimento em qualquer etapa do
estudo sem nenhum tipo de penalização ou prejuízo.
- Da segurança de que não serei identificado (a), e de que se manterá o caráter
confidencial de informações relacionadas à minha privacidade, a proteção de minha imagem
e a não estigmatização.
- Da garantia de que as informações não serão utilizadas em meu prejuízo;
- Da liberdade de acesso aos dados do estudo em qualquer etapa da pesquisa;
- De que não terei nenhum tipo de despesas econômicas, bem como, não receberei nenhum
pagamento pela minha participação na pesquisa. Porém, fica garantida a indenização em
casos de danos comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa.
Nestes termos e considerando-me livre e esclarecido (a), consinto em participar da
pesquisa proposta, resguardando ao autor do projeto a propriedade intelectual das
informações geradas e expressando concordância com a divulgação pública dos resultados,
sem qualquer identificação dos sujeitos participantes.
Eu, ..................................................................................................................................., RG
n° ................................ , CPF n°......................................., concordo em participar do estudo.
Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador e assino em duas vias este
documento, uma que manterei sob meus cuidados e outra que ficará sob a
responsabilidade do pesquisador.
Local e data .............................................................................
Assinatura ...................................................................
Assinatura do pesquisador responsável:

Prof. Marlise L. Bartholomei-Santos
Universidade Federal de Santa Maria

