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Resumo
Objetivo – Investigar a percepção dos estudantes de graduação da área de saúde a respeito da biotecnologia e dos alimentos transgênicos.
Métodos – A população deste estudo foi constituída por 58 alunos, que responderam a um instrumento de coleta de dados com dez
questões fechadas, servindo de subsídios para verificar a percepção que esses universitários têm sobre o tema. Resultados – Dos 58 es-
tudantes entrevistados, 71% (n=41) assinalaram utilizar conceitos de biotecnologia em seus cursos e 69% (n=40) alegaram ter estudado
a respeito dos transgênicos entre o ano passado (2013) e este ano, mas apenas 9% (n=5) dos alunos lembraram-se dos conceitos que
estudaram. Solicitados a se posicionarem a favor ou contra ao consumo dos alimentos transgênicos, uma pequena diferença 4% (n=2)
foi observada. Questionados sobre a necessidade de identificação dos transgênicos nos rótulos dos alimentos, 98% (n=57) dos entre-
vistados responderam que são partidários, no entanto 26% (n=15) dos alunos ainda não conhecem o símbolo que identifica esses ali-
mentos. Por fim, quase 90% (n=52) dos alunos afirmaram que há implicações sociais e ambientais no uso da biotecnologia e se
preocupam com os efeitos que os transgênicos poderão causar a médio e longo prazo. Conclusão – Pode-se concluir que os estudantes
entrevistados não possuem conhecimentos bem definidos sobre o tema para que possam compreender e posicionar-se criticamente
sobre os reais riscos e benefícios da utilização deste tipo de inovação.

Descritores: Biotecnologia; Organismos geneticamente modificados; Percepção

Abstract
Objective – To investigate the perception of undergraduate students in the health field about biotechnology and genetically modified
foods. Methods – The study population consisted of 58 students who answered a questionnaire for collecting data with ten closed ques-
tions, serving as subsidies to verify the perception that these students have on the topic. Results – Of the 58 students interviewed, 71%
(n = 41) indicated use of biotechnology concepts in their courses and 69% (n = 40) claimed to have studied about the genetically
modified foods between last year (2013) and this year, but only 9% (n = 5) of the students were reminded of the concepts studied. Asked
to take a stand for or against the consumption of genetically modified foods, a small difference 4% (n = 2) was observed. Asked about
the need for identification of genetically modified foods on food labels, 98% (n = 57) of respondents who are supporters, however 26%
(n = 15) of students do not yet know the symbol that identifies these foods. Finally, almost 90% (n = 52) of the students stated that there
are social and environmental implications in the use of biotechnology and care about the effects that genetically modified foods may
cause the medium to long term. Conclusion – It can be concluded that the students interviewed did not have well-defined knowledge
on the subject so that they can understand and position themselves critically about the real risks and benefits of using this type of inno-
vation.

Descriptors: Biotechnology; Transgenic organisms; Perception

Introdução
A biotecnologia pode ser entendida como qualquer

técnica que utilize organismos vivos (ou partes deles)
para produzir ou modificar produtos, melhorar plantas
e animais ou desenvolver microrganismos para fins es-
pecíficos1. É a aplicação de organismos biológicos em
processos tecnológicos e industriais2.

Na prática, a biotecnologia é uma ciência multidis-
ciplinar que integra diversas áreas do conhecimento
como biologia molecular, genética clássica, microbio-
logia, química, biofísica, direito e filosofia3, além das
engenharias, principalmente a química, insubstituível
no estudo de bioprocessos, como na indústria de fár-
macos, alimentos e petróleo4.

Os procedimentos obtidos por biotecnologia ocorrem
dentro e fora dos laboratórios, nas empresas e consór-
cios que se dedicam aos temas relacionados à saúde,
agricultura, meio ambiente e indústrias4, em termos ge-

rais, a habilidade de manipular o DNA e controlar a
expressão gênica seria um dos aspectos vitais para a
biotecnologia5.

Tradicionalmente, a aplicação da biotecnologia na
indústria de alimentos se restringia à produção de pães,
queijos, álcool, vinagre e iogurtes. Mais recentemente,
aumentou-se o interesse pelo uso dessa tecnologia na
extração e produção de ingredientes não nutritivos,
biologicamente ativos. Na última década, foram feitos
enormes progressos especificamente nas técnicas de
produção de alimentos e de bioingredientes por fer-
mentação, por processos enzimáticos e por engenharia
genética a partir de sistemas biológicos derivados do
DNA recombinante6.

Dessa maneira, os Organismos Geneticamente Modi-
ficados (OGMs) são organismos vivos, sejam eles, plan-
tas, animais ou microrganismos, cujo material genético
foi alterado por meio de engenharia genética, pela in-
trodução de sequências de DNA exógenas, que podem



ser originárias de qualquer organismo vivo, inclusive os
filogeneticamente distantes à espécie a ser modificada,
seja pela inativação de genes endógenos7-9.

Os primeiros OGMs foram criados no início dos
anos 70 utilizando-se a tecnologia do DNA recombi-
nante, sendo as primeiras plantas transgênicas produ-
zidas em 1983. No final dos anos 80, foram vendidos
na China (tabaco e tomate resistentes a vírus), mas não
foram disseminados nos Estados Unidos até 1994. Entre
1996 e 2002, a área global do cultivo de OGMs au-
mentou 35 vezes, ou seja, de 1,7 para 58,7 milhões
de hectares10.

Os estudantes, bem como a sociedade em geral, co-
meçaram a conhecer o termo transgênico a partir da
soja RR (Round-upReady), inicialmente proibida no
Brasil, e que causou inúmeras discussões entre dife-
rentes grupos de pessoas11. É inegável que a evolução
da ciência é dinâmica e que os alimentos genetica-
mente modificados já estão no mercado em grande es-
cala. Tal realidade aponta a imediata necessidade de
maiores investimentos pelo governo em treinamento e
infraestrutura na área de análise de segurança alimentar
e ambiental, fundamentada em princípios científicos
de análise de risco12.

Os defensores possuem os seguintes argumentos:
mais produtividade, diminuição do uso de agrotóxicos,
aumento na qualidade dos alimentos, desenvolvimento
de novas variedades de plantas resistentes a vírus, fun-
gos e insetos, variedades resistentes a secas e a solos
áridos e salinos, entre outros. Já a vertente contrária
frisa: o aparecimento de novas substâncias com poten-
cial efeito alergênico nos alimentos derivados de plantas
geneticamente modificadas, desconhecimento dos im-
pactos ambientais do cultivo extensivo destas plantas,
monopólio no controle das sementes pelas empresas
detentoras da tecnologia, a questão das patentes e o
pagamento de royalties, entre outros. Entretanto, nas
áreas médicas, os benefícios têm sido inquestionáveis,
principalmente no que se refere à produção de novos
fármacos no tratamento do câncer e de diferentes doen-
ças genéticas13.

No entanto, apesar de ser reconhecida a necessidade
da discussão de assuntos relacionados à biotecnologia
e aos alimentos transgênicos e, da existência de dispo-
sitivos legais que garantam o direito de acesso ao co-
nhecimento científico, ainda persiste um distancia-
mento entre as orientações dadas pelos dispositivos
teóricos e a realidade da participação da sociedade
acerca da temática científica14.

Considerando tais premissas, a presente pesquisa teve
como objetivo, verificar a partir de um estudo de campo
o conhecimento dos estudantes de graduação, da área
da saúde, a respeito da biotecnologia e dos alimentos
transgênicos.

Métodos
Para este estudo tomou-se como base uma pesquisa

descritiva de caráter exploratório (survey) com a utili-
zação de questionário15, com o objetivo de averiguar

as percepções dos estudantes quanto a conhecimentos
de biotecnologia e alimentos transgênicos.

A pesquisa foi realizada na Universidade Paulista –
UNIP, localizada na cidade de São José do Rio Preto,
São Paulo, no período de 10 de março a 31 de março
de 2014.

A população pesquisada foi constituída de 58 es-
tudantes de graduação, com faixa etária entre 18 e
26 anos, frequentando cursos relacionados com a
área da saúde, que participaram voluntariamente da
pesquisa.

Os dados foram coletados de maneira individual
na própria instituição de ensino, através da aplicação
de questionário fechado (Anexo A), estruturado de
acordo com os objetivos da pesquisa, composto por
questões que contemplavam inicialmente as informa-
ções gerais do participante (gênero, idade e curso de
graduação) e, em seguida, de 10 questões que busca-
vam compreender o conhecimento do aluno entre-
vistado a respeito da biotecnologia e dos alimentos
transgênicos.

Para realizar esta coleta de dados foram considerados
os aspectos éticos da Resolução nº 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde, estando relacionada a pesquisas
nas quais participam seres humanos. Para tanto, foi uti-
lizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
no qual estavam evidentes os objetivos da pesquisa,
seu critério de suspensão, da preservação da privaci-
dade envolvida e o livre arbítrio dos mesmos de acei-
tarem ou não16.

Foram utilizados como critério de exclusão os estu-
dantes que não se encontravam na faixa etária entre 18
e 26 anos, não frequentavam cursos da área da saúde,
bem como os que não queriam participar de maneira
voluntária da pesquisa, ou ainda não assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido.

Os dados coletados foram registrados e revisados em
planilhas eletrônicas, e em seguida analisados e trans-
formados em categorias de análise, para melhor expli-
citar as alternativas dos sujeitos.

Este estudo foi submetido e aprovado em 13 de feve-
reiro de 2014, pelo Comitê de Ética em Pesquisa com
seres humanos da Universidade Paulista – UNIP, sob o
protocolo de nº 530.040.

Resultados
Entre os estudantes que participaram da pesquisa,

71% (n=41) eram mulheres e 29% (n=17) homens, com
faixa etária entre 18 a 26 anos. Na classificação quanto
ao curso de graduação verificou-se que a maior parte
dos entrevistados cursava Biomedicina (Tabela 1).

Tabela 1. Distribuição dos entrevistados por curso

  Curso Alunos entrevistados

  Biomedicina 30                         52%
  Ciências Biológicas 11                         19%
  Enfermagem 11                         19%
  Nutrição 6                         10%
  Total 58                         100%
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Inicialmente, buscou-se identificar se os entrevistados
estavam cientes quanto à utilização dos conceitos e co-
nhecimentos da biotecnologia diante do curso de gra-
duação que se encontra inserido. Neste caso, aferiu-se
que 71% (n=41) dos estudantes entrevistados assinalaram
aplicar conceitos e informações da biotecnologia em
seus cursos. Por conseguinte, avaliando cada curso par-
ticularmente constatou-se que 43% (n=13) dos estudantes
de biomedicina afirmaram não utilizar essas considera-
ções e informações da biotecnologia em sua graduação,
entretanto 100% (n=11) dos alunos de enfermagem mos-
traram utilizar a biotecnologia (Gráfico 1).

Entre os entrevistados, 69% (n=40) alegaram ter es-
tudado a respeito dos alimentos transgênicos entre o
ano passado e este ano, no entanto apenas 9% (n=5)
dos alunos lembram-se muito dos conceitos que estu-
daram (Tabela 2, Gráfico 2).

Tabela 2. Distribuição da frequência de estudo a respeito
dos transgênicos

  Quando foi a última            Frequência Frequência
  vez que estudou
  sobre transgênicos?               Absoluta Relativa

  Este ano                                     32 55%
  Ano passado                              8 14%
  Não me lembro                         15 26%
  Há muito tempo                        3 5%
  Total                                          58 100%

Gráfico 2. Distribuição percentual, do coeficiente de informação
em relação aos transgênicos.

Quanto ao meio de divulgação, de modo a abranger
tal debate, a internet foi citada por 79% (n=46) dos
alunos. Em seguida, 36% (n=21) mencionaram o livro
didático, 31% (n=18) as revistas assim como a televisão,
e 9% (n=5) em outros meios, como por exemplo, as
aulas e o professor (Gráfico 3).

Gráfico 3. Distribuição percentual, quanto ao meio de divulgação
para informar os estudantes sobre os transgênicos.

Quando os estudantes foram solicitados a se posi-
cionarem a favor ou contra ao consumo dos alimentos
transgênicos, uma pequena diferença 4% (n=2) foi ob-
servada entre aqueles que se declararam a favor 52%
(n=30) e contra 48% (n=28). Contudo, considerando
os cursos de graduação participantes separadamente,
verificou-se que 73% (n=22) dos alunos do curso de
Biomedicina são a favor, porém a maioria dos alunos
da Nutrição 100% (n=6) e das Ciências Biológicas 82%
(n=9) revelaram ser contra o consumo de alimentos
transgênicos e, por fim, em meio aos estudantes de En-
fermagem houve apenas uma diferença de 5% (n=1)
entre os alunos que alegaram ser a favor ou contra ao
consumo de alimentos transgênicos (Gráfico 4).

Gráfico 4. Distribuição percentual dos alunos em relação à aceita-
ção ou não, do consumo de alimentos transgênicos.

Questionados sobre necessidade de identificação dos
alimentos transgênicos nos rótulos dos alimentos, 98%
(n=57) dos entrevistados responderam que são partidá-
rios à obrigação de rotulagem para os alimentos trans-
gênicos. No entanto, 26% (n=15) dos alunos entrevis-
tados ainda não conhecem o símbolo que identifica os
alimentos transgênicos (Tabela 3, Gráfico 5).

Gráfico 1. Distribuição percentual quanto à utilização dos conceitos e conhecimentos da biotecnologia em relação ao curso de graduação.



Tabela 3. Distribuição da frequência a respeito da rotulagem
dos transgênicos.

  Você acha que os alimentos Frequência Frequência
  transgênicos, precisam ser 
  rotulados para identificação? Absoluta Relativa

  Sim 57 98%
  Não 0 0%
  Não sei 1 2%
  Total 58 100%

Gráfico 5. Distribuição percentual de identificação dos alimentos
transgênicos por meio do símbolo.

Enfim, ao responderem a sexta e a décima questões,
sobre as implicações sociais ou ambientais pelo uso
da biotecnologia e os efeitos ocasionados pelos produ-
tos transgênicos à saúde humana e ao meio ambiente,
destaca-se que quase 90% (n=52) dos entrevistados
afirmaram que a biotecnologia pode trazer tanto impli-
cações sociais como ambientais e isso gera preocupa-
ção entre os alunos a respeito dos riscos que os ali-
mentos transgênicos podem apresentar em longo prazo
à saúde humana e ao meio ambiente.

Discussão
Falar em biotecnologia é falar na disponibilidade de

interagir, trabalhar em rede e desenvolver projetos de
cooperação3. A maioria das pessoas que trabalham na
área atualmente não é graduada em biotecnologia, pois
o país não contava com cursos superiores no setor. Os
profissionais, em geral, são formados em áreas afins e
possuem cursos de pós-graduação17.

Nesta pesquisa, constatou-se que os alunos do curso
de Biomedicina da UNIP de São José do Rio Preto-SP
aplicam menos conceitos e conhecimentos de biotecno-
logia em relação aos outros cursos da área da saúde pes-
quisados, fato esse que pode ser justificado pela ausência
de habilitação específica em biotecnologia. Assim, o con-
junto de realizações e de interesse3 permanece focado
em outras áreas do conhecimento, de tal modo que os
alunos se esquecem das novidades biotecnológicas.

Com relação ao estudo a respeito dos alimentos trans-
gênicos, pesquisas recentes mostram que alunos na
fase final do ensino médio, e muitos que já concluíram
a educação básica, continuam emitindo explicações
limitadas às propriedades sensoriais de vários fenôme-

nos tais como a transgenia. Dessa forma, é observável
que, mesmo na atualidade com ricas descobertas cien-
tíficas e tecnológicas, discutidas no âmbito escolar e
divulgadas no meio acadêmico de modo a fazerem
parte do cotidiano, a população se encontra claramente
despreparada. Essa realidade demonstra que nem sem-
pre os conhecimentos adquiridos na escola possibilitam
que os sujeitos ultrapassem o saber de senso comum
ou as primeiras impressões adquiridas na vivência19.

Os resultados demonstram que a internet constitui
uma das principais mídias de subsídios aos interessados
em biotecnologia e transgênicos. Há muita informação
disponível na internet, em quantidade quase que ines-
gotável e acessível de qualquer parte do mundo. Mas
por outro lado, quando se é confrontado com esse
grande volume de informações, existe uma tendência
de dedicar um tempo menor para a análise dos con-
teúdos devido à compulsão por navegar e descobrir
outras páginas. Além desse problema tem-se a questão
da confiabilidade e da qualidade de alguns sites dispo-
níveis na internet como fontes de pesquisa, uma vez
que existem opiniões divergentes sobre um assunto e
até mesmo informações falsas ou imprecisas. Desse
modo, cabe ao professor orientar seus alunos no sentido
de que é preciso filtrar as informações e verificar o
autor, a que instituição está vinculada e a partir de que
visão de mundo se faz isso20.

A questão sobre os alimentos transgênicos é ainda
um assunto polêmico, pois de um lado existem ecolo-
gistas e alguns partidos políticos contrários às modifica-
ções genéticas, e do outro estão os cientistas, agricultores
e economistas, que apoiam a produção destes alimentos.
Outro problema que gera muita discussão é a falta de
informação que a população tem sobre os benefícios e
riscos dos transgênicos para a saúde e o meio ambiente.
Segundo Karman apud Magossi (2000)21, a transgenia é
uma das principais discussões existentes na agricultura
e na indústria alimentícia. Mas gera dúvidas nas pessoas,
porque é um assunto novo devido aos pontos contra e
a favor do uso dos transgênicos. Fato que esclarece os
resultados avaliados nesta pesquisa. 

Além do que já foi mencionado na pesquisa, este es-
tudo verificou se os entrevistados gostariam que os ali-
mentos transgênicos tivessem uma identificação dife-
renciada em suas embalagens e se reconheciam o
símbolo desses alimentos. No Brasil, o artigo 40 da Lei
de Biossegurança (11.105/05) prevê a rotulagem dos
transgênicos conforme Decreto n. 4680/03, que deter-
mina que todos os alimentos ou ingredientes alimentí-
cios com presença de OGMs, acima de 1% da compo-
sição final do produto, sejam rotulados4. A rotulagem
garante ao consumidor o direito à informação e à es-
colha na hora da compra, e se o produto contém infor-
mação sobre a presença de OGM, é porque sua segu-
rança foi previamente avaliada pelo órgão responsável,
a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança22.

De acordo com Nodari e Guerra23, pouco se conhece,
cientificamente, sobre os efeitos diretos dos produtos
transgênicos em organismos-alvo, no solo e na água.
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Afinal, quase 90% (n=52) dos alunos afirmam que há
implicações sociais e ambientais no uso da biotecno-
logia e aproximadamente o mesmo percentual de alu-
nos se preocupam com os efeitos que os transgênicos
poderão causar no organismo humano e no meio am-
biente a médio e em longo prazo. Isso sugere que con-
sideram que a palavra “implicação” indica apenas con-
sequências negativas, ignorando as positivas.

Conclusão
Diante das situações abordadas evidenciou-se nesta

pesquisa que 43% (n=13) dos futuros biomédicos, de

acordo com suas percepções pessoais, não demonstra-
ram conhecimento sobre a importância da biotecnolo-
gia em seu curso de graduação.

Referente ao estudo dos alimentos transgênicos, foi
aferido que somente 9% (n=5) dos estudantes entrevis-
tados lembram o que aprenderam, com isso, tornar-se
claro que as informações enciclopédicas são guardadas
provisoriamente pelos alunos.

Percebeu-se que embora exista amplo interesse sobre o
tema, 79% (n=46) dos alunos adquirem conhecimento na
internet a partir de informações isoladas e fragmentadas.

Quando os alunos foram solicitados a se colocar a

Anexo A – Questionário

Questionário elaborado para coleta de dados da pesquisa sobre biotecnologia e alimentos transgênicos 
(Sousa, 2010; Ratz, 2013).

      Curso:________________________
      Gênero: (   ) Masculino (   ) Feminino 
      Idade: ______ anos

1. Você utiliza os conceitos e conhecimentos da Biotecnologia?
      (   ) Sim (   ) Não

2. Quando foi a última vez que estudou sobre alimentos transgênicos?
      (    ) Este ano (    ) Ano passado
      (    ) Não me lembro (    ) Há muito tempo

3. Quanto você lembra, caso tenha estudado?
      (    ) Muito (    ) Médio
      (    ) Pouco (    ) Nada

4. Qual é o meio de divulgação que você encontra esse assunto?
      (    ) Livro didático (    ) Internet
      (    ) TV (    ) Rádio
      (    ) Revistas (    ) Outros. Especifique: ____________________

5. Qual o grau de seu interesse pelo tema.  Avalie em uma escala crescente de 1 a 3, sendo que “1” indica que
não há interesse algum de sua parte; “2” indica que há interesse sobre o assunto; e “3” que você é extrema-
mente interessado em assuntos que abordam a Biotecnologia, sobretudo os Alimentos Transgênicos.

      (    ) 1                                                            (    ) 2                                                            (    ) 3

6. Há alguma implicação social ou ambiental quando fazemos o uso da Biotecnologia?
      (    ) Sim (    ) Não

7. Você é favorável ao consumo de alimentos transgênicos?
      (   ) Sim (   ) Não

8. Conhece esse símbolo           ? 
      (    ) Sim (    ) Não

9.  Você acha que os alimentos transgênicos, precisam ser rotulados para identificação?
      (   ) Sim                                                            (   ) Não                                                            (   ) Não sei

10.  Você se preocupa com os efeitos que os transgênicos poderão causar no organismo humano e no meio-
ambiente a médio e em longo prazo? 

      (   ) Sim (   ) Não
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favor ou contra ao consumo de alimentos transgênicos,
uma pequena contestação foi notada entre aqueles que
se revelaram a favor e contra. Constatou-se que nos
questionários existiam alternativas contraditórias entre
as respostas dos entrevistados ligadas a esse tópico.

Em uma pesquisa em que o público-alvo restringiu-
se aos alunos de graduação das áreas da saúde de uma
universidade particular, não se esperava que 26%
(n=15) dos estudantes não conhecessem o símbolo dos
transgênicos, visto que os entrevistados estão inseridos
em um grupo mais distinto, que têm acesso a dados
mais específicos.

Um ponto expressivo foi que os entrevistados em sua
maior parte encontram-se preocupados com as impli-
cações e perigos em relação à biotecnologia e aos ali-
mentos transgênicos; evidencia-se aí que há uma ne-
cessidade de mais estudos comprobatórios em relação
aos riscos, em longo prazo, para a saúde.
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