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Resumo: A biotecnologia inseriu-se no dia-a-dia do brasileiro há alguns anos, seja pelo uso
do que ela pode oferecer como produto, seja por notícias e controvérsias geradas por suas
inovações. É verdade que a temática chama atenção da sociedade. Com o surgimento de
cursos de graduação, pós-médios e uma grande possibilidade de trabalho neste ramo, alunos
do ensino médio se interessam cada vez mais pela biotecnologia. Mas será que os professores
estão se adequando a este quadro? O presente artigo objetivou conhecer as percepções dos
professores de ensino médio acerca da biotecnologia através de um estudo exploratório
realizado em quatro escolas em Paty do Alferes e Miguel Pereira, dois municípios do estado
do Rio de Janeiro. Foi possível a partir daí, ter um panorama do conhecimento dos
professores sobre o assunto, abordagem em sala de aula e importância dada ao tema. Os
temas apresentados têm como pano de fundo o uso do letramento científico como forma de
preparar o aluno/cidadão para o presente e o futuro biotecnológico.
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INTRODUÇÃO

No limiar do século XXI a biotecnologia é uma realidade que se impõe. O consumo de
produtos biotecnológicos, pela sociedade, se faz de muitas formas, direta ou indiretamente e
em todas as áreas. Na medicina com vacinas transgênicas, terapias com células-tronco, o uso
de animais transgênicos como fonte de produção de proteínas ou como modelos de
experimentação. Na agricultura com a produção de plantas resistentes a herbicidas, ou que
manifestem entomotoxinas que eliminam pragas, como o milho Bt (Bacilo turgiensis),
resistência a fungos e vírus e também a situações de estresse como frio, salinidade ou seca,
são algumas das aplicações da tecnologia biológica que promovem ganhos que fazem com

que seu uso seja fato na indústria e no dia-a-dia do brasileiro. Apesar de toda polêmica que
cerca o tema da biotecnologia, ou por isso mesmo, não podemos fechar os olhos para esta
realidade que a cada dia vai fazendo parte de nossas vidas. Como salienta Barduche et al:
Apesar do polêmico debate em torno das OGMs (organismos geneticamente
modificados), sua aplicabilidade na medicina, farmacologia, agricultura e meio
ambiente está expandindo e não há como imaginar no longo prazo seu alcance.(...) a
despeito de toda polêmica, os resultados concretos dos atuais estágios da tecnologia
do DNA se insinuam no dia-a-dia e já permitem antever potencialidades mais
realistas (BARDUCHE et al, 2005, p. 5).

A sociedade desinformada não tem base para questionar os benefícios e os malefícios da
biotecnologia, ficando a mercê da forma como a mídia trata essa questão, na maioria das
vezes de forma alarmista e pouco elucidativa, principalmente no Brasil que ainda não tem
uma tradição de jornalismo científico. Peters, abordando a diferença das culturas profissionais
de cientistas e jornalistas, aponta para um “detalhe” que faz toda diferença:
“Uma comparação dos critérios usados por diversos grupos para avaliar a qualidade
da reportagem ambiental mostrou que, para jornalistas, ‘precisão’ é um critério de
importância menor, mas, para todos os grupos de especialistas estudados (indústria,
governo, grupos de defesa, cientistas, a ‘precisão’ é o critério mais
importante”(PETERS, 2005, 0.147).

Por estar mal informada, a população pode apresentar dúvidas como as que se seguem:
Será que o milho Bt pode ser consumido por todos sem toxicidade? As proteínas que
expressam as entomotoxinas são absorvidas pelo organismo humano? A possibilidade de
conhecer o genoma humano e poder interferir na construção do mesmo pode gerar seres
perfeitos? Usar embriões para retirada de células-tronco é uma forma de aborto? Essas
dúvidas, se existentes, apresentam um aspecto positivo ao demonstrar que a população está
atenta para essas questões, contudo, sabemos que a realidade é bem diferente. As dúvidas nem
chegam a ser formuladas, tamanha é a desinformação da maioria da população. Muitos
professores vivem a experiência comum em sala de aula ao propor a discussão de
determinados temas que estão na mídia, como no caso dos transgênicos, e o que veem é um
total desconhecimento por parte do alunado.
Outro exemplo é o do arroz dourado, rico em vitamina A, é sem dúvida um OGM
interessante porque reduz a carência desta vitamina nas populações de baixa renda e,
consequentemente, as doenças causadas por sua ausência, apesar dos seus benefícios muitas
críticas são feitas. Uma delas é o fato das sementes geradas do arroz dourado serem estéreis,
impedindo que os agricultores possam produzi-las, o que os tornam dependentes das empresas
produtoras. Este é apenas um exemplo de um produto biotecnológico que gera benefícios para
população, mas que também possui implicações econômicas e sociais a serem consideradas.
Pensar criticamente sobre essas implicações, analisar os benefícios sociais, opinar sobre os
impactos do arroz dourado na sociedade e na economia, são elementos que o cidadão precisa
incorporar no seu cotidiano.
Estes questionamentos e muitos outros gerados pela biotecnologia, já são realidade de um
campo de estudo e de trabalho neste século. Cursos técnicos, de graduação e pós-graduação
foram criados, habilitando profissionais neste ramo. Sendo um assunto que vem cada vez
mais ganhando notoriedade, a biotecnologia surge, inclusive, como tema nos vestibulares e no
ENEM comprovando sua importância na sociedade.
Todo incremento que se deu no campo da biotecnologia, com suas múltiplas descobertas
e aplicabilidade no mundo moderno, acabou ensejando um caloroso debate público que revela
diferentes vertentes e, consequentemente, controvérsias.

A biotecnologia traz benefícios e lucros, mas é um tema polêmico porque os interesses se
chocam, esbarra em conceitos éticos e religiosos, gera mitos e inverdades. A população
precisa saber como se colocar frente a estas questões, para saber opinar e refletir sobre a
inserção destes produtos ou não em suas vidas. A escola, através do letramento científico dos
cidadãos, pode auxiliar na aquisição da opinião crítica e de uma atitude mais reflexiva.
Diante do exposto, este trabalho visa levantar questões sobre o preparo da sociedade para
viver a era biotecnológica, propor o letramento científico da população e conhecer as
percepções dos professores de ensino médio sobre o assunto, uma vez que estes são os atores
principais do cenário educacional.
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BIOTECNOLOGIA: CONTEXTUALIZANDO E ESQUENTANDO O DEBATE

A biotecnologia não é uma novidade do século XXI. Desde as pesquisas de Mendel, em
1865, o homem demonstra seu interesse pelo código genético e seus segredos. O uso do
melhoramento genético na agricultura e a hibridização de cultivos na busca do melhor
produto são atividades de antiga data, mas apenas no século XX o desenvolvimento do estudo
da genética permitiu ao homem vivenciar suas aplicações, tornando o século XXI o período
de aplicabilidade e usufruto dos resultados daí decorrentes.
A EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, desenvolve projetos
inovadores na área, como por exemplo, o desenvolvimento de tecnologias de controle
biológico de pragas agrícolas e o cultivo de plantas resistentes a herbicidas. Com isso o
agricultor reduz o uso, por vezes indiscriminado, de inseticidas residuais, tem aumento da
vida útil da planta, por ela ser resistente as pragas e a situações de estresse, e também
economiza no trabalho da roça das ervas daninhas que nascem na plantação, garantindo a
produção e aumentando as chances de lucro consideravelmente. Num país de proporções
continentais como o Brasil, com possibilidades de desenvolvimento agrícola, significa um
avanço em relação a outros países e coloca no campo grandes chances de crescimento
econômico.
Na medicina diversos institutos desenvolvem tratamentos com células-tronco, vacinas e
até clones. Clínicas de fertilização oferecem, inclusive pela internet, serviços de
aconselhamento genético. Algumas clínicas congelam o cordão umbilical de bebês, porque
estes são ricos em células-tronco totipotentes, ou seja, com grandes possibilidades de
diferenciação permitindo futuros tratamentos. Mas o indivíduo que se interessa por estes
serviços, precisa saber que se seu filho for portador de uma doença de herança genética, este
cordão congelado não poderá ser utilizado. Se a clínica de aconselhamento genético descobrir
através do mapeamento cromossômico do feto gerado, possíveis doenças, o que será feito?
Quais são as formas de tratamento disponíveis nestes casos e quais são as opções que os pais
possuem? No caso de casais que façam a análise das combinações genéticas dos futuros
filhos, se houver possibilidade de escolha de características físicas, que bebês serão gerados?
Que sociedade a biotecnologia está formando? Será que ela está pronta para consumir estes
produtos biotecnológicos? Estaríamos ressuscitando um projeto eugênico para a sociedade
atual?
Um futuro distante como o imaginado por Aldous Huxley, em “Admirável mundo novo”,
1932, onde pessoas eram clonadas, ou como no filme de ficção científica “GATTACA –
Experiência Genética”, de Andrew Niccol, 1997, onde a sociedade era constituída por
indivíduos escolhidos geneticamente, é, atualmente, uma realidade que faz parte das
preocupações dos comitês de ética em pesquisa. O que ontem era ficção, hoje é real e a
população necessita de informações básicas que a torne capaz de transitar por este mundo ou
opinar sobre o uso, ou não, dos produtos biotecnológicos.

É possível que venhamos finalmente descobrir que as consequências da
biotecnologia são completa e surpreendentemente benignas e que estávamos errados
em perder o sono com isso. É possível que a tecnologia acabe se provando muito
menos poderosa do que parece hoje, ou que as pessoas se revelem moderadas e
cuidadosas ao aplicá-la. Mas uma das razões que não sou assim tão otimista é que a
biotecnologia, em contraposição a muitos outros avanços científicos, misturas
benefícios óbvios com danos sutis num pacote inconsútil (FUKUYAMA, 2003,
p.21).

Como reconhecer os danos sutis da biotecnologia? Como se pode preparar a sociedade
para um futuro de incertezas biotecnológicas? Certamente não será mantendo as pessoas
alheias a tudo o que está acontecendo.
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LETRAR PARA O FUTURO BIOTECNOLÓGICO

A escola nunca deixou de ser o campo propício para mudanças, construções e
aprendizado. Apesar de estar passando por uma crise, procura saber e melhorar o seu papel.
Importante compreender que a crise pela qual passa a escola não é isolada, como pode ser
apreendido a seguir:
A crise geral que se abate sobre o mundo moderno e que atinge quase todas as áreas
da vida humana manifesta-se diferentemente nos vários países, alargando-se a
diversos domínios. Na América, um dos aspectos mais característicos e reveladores
é a crise periódica da educação, confirmando o quadro da atual crise (ARENDT,
1961, p.2).

Preparar-se para um presente e futuro biotecnológico tornou-se mais um dos desafios da
escola, que precisa estar atenta ao novo sempre que este surgir e os professores como
protagonistas no processo ensino-aprendizagem possuem papel central e, portanto, devem
estar bem preparados. Para tanto, é preciso “ter consciência do inacabado” (FREIRE, 1997,
p.21). Esta consciência é que leva à compreensão da constante necessidade do professor de
reconstruir-se sempre e junto com isso adequar sua prática e seu conhecimento às novidades
científicas.
Letrar cientificamente a população significa dar insumos para que a mesma possa refletir
e chegar às suas próprias conclusões acerca dos diversos temas. Seu papel é tornar
compreensível o fazer científico, tornar seu conteúdo palatável. “O letramento científico (...)
designa o que o público em geral deveria saber a respeito da ciência, e a difusão do seu uso
reflete uma preocupação acerca do desempenho dos sistemas educacionais vigentes”
(DURANT, 2005, p.13). O objetivo do letramento científico não se pauta na ilusão de fazer
do cidadão o detentor de todo saber científico, longe disso, segue o caminho de prepará-lo
com conhecimentos suficientes para que este atue de forma crítica, participativa e interativa
com os conhecimentos científicos.
Na literatura acerca do tema letramento/alfabetização científica, encontramos muitas
vezes o uso indiscriminado dessas duas formas de designação, o que dá ensejo para muitas
dúvidas e de qual termo seria mais apropriado utilizar, no processo de difusão do
conhecimento científico, visando o preparo da população e da reflexão deste. A pista dada por
Santos nos auxilia na justificativa da escolha do termo por nós aqui adotado:
O termo alfabetização tem sido empregado com sentido mais restritivo de ação de
ensinar a ler e a escrever, o termo letramento refere-se ao “estado ou condição de
quem não sabe apenas ler e escrever, mas cultiva e exerce práticas sociais que usam
a escrita”. (...) adota-se a diferenciação entre alfabetização e letramento, pois na
tradição escolar a alfabetização científica tem sido considerada na acepção do

domínio da linguagem científica, enquanto o letramento científico, no sentido do uso
da prática social, parece ser um mito distante da prática da sala de aula. Ao
empregar o termo letramento, busca-se enfatizar a função social da educação
científica contrapondo-se ao restrito significado de alfabetização escolar (SANTOS,
2007, p.479).

A proposta é fornecer dados básicos e elementares para que a população pense, reflita e
opine sobre a biotecnologia. Para tanto, tomamos de empréstimo a mesma motivação e, por
conseguinte, definição feita por Santos, ou seja, enfatizando o cunho de função social
existente.
Conceitua-se o letramento científico como a “capacidade de ler, compreender e
principalmente, saber posicionar-se frente aos mais variados temas científicos e tecnológicos”
(SANTOS, 2007, p. 479). Não seria este o caminho para a preparação forma do cidadão para
viver a era biotecnológica?
Mas quais são os fatores necessários para que letramento científico seja uma realidade? E
qual será o papel do professor neste processo?
Vivemos em um mundo cujas mudanças são vertiginosas. Todos os profissionais
necessitam atualizar-se constantemente, o professor talvez mais do que os demais. Sua
trajetória profissional deve ser pautada pela reconstrução constante do saber, por isso a
consciência do inacabado ser tão importante. Frente ao surgimento das novidades científicas
como a biotecnologia, a nanotecnologia, mecatrônica, robótica, precisa buscar novos saberes,
atualizar-se constantemente, ou então buscar parcerias com outros espaços educacionais
formais ou não-formais, que possibilitem complementar sua ação pedagógica, uma vez que o
professor não tem condições de abarcar completamente o volume de novidades que surge
hoje em dia. Dentro deste quadro que buscamos saber como professores de uma realidade
específica se veem diante do desafio de ensinar questões atuais como a biotecnologia.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Com vistas a recolher dados elaboramos um questionário com o objetivo de explorar o
que os professores que atuam no ensino médio sabem sobre a biotecnologia, como enfrentam
os desafios de se atualizarem e o grau de interesse e envolvimento que cada um apresenta com
relação aos desafios levantados por este artigo.
O questionário foi aplicado em quatro escolas: duas públicas e duas particulares,
abrangendo realidades diferentes. Interessava-nos a diferença de realidade para futuras
comparações. As escolas escolhidas ficam no município de Paty do Alferes (cidade do interior
do Rio de Janeiro, de caráter agrícola) e no município de Miguel Pereira ( cidade que fica a 6
km de Paty do Alferes, de caráter turístico ), onde uma das autoras reside e trabalha. O
questionário objetivou realizar um levantamento de dados, através de uma pesquisa
exploratória de cunho quantitativo, visando a aproximação das questões desenvolvidas neste
trabalho e percebermos como as mesmas são administradas pelos professores no seu
cotidiano. O fato de termos poucas informações sobre o assunto justifica a escolha da
abordagem.
Elaboramos um questionário composto por sete perguntas objetivas para o levantamento
dos dados. Os questionários foram respondidos por professores de ambos os sexos, de
disciplinas ministradas no ensino médio (geografia, matemática, química, física, língua
portuguesa, biologia, história, sociologia, artes, filosofia, literatura, língua estrangeira). O
objetivo da ampliação das disciplinas envolvidas foi por considerarmos a importância da
interdisciplinaridade com relação ao desenvolvimento da temática ‘biotecnologia’ na sala de
aula, uma vez que essas novas tecnologias fazem parte do cotidiano de todos os cidadãos, nos

mais diversos aspectos da vida. E, também, por acharmos que o professor, como mediador do
processo educacional, não pode se prender apenas ao conteúdo rígido de sua disciplina.
Foram escolhidos apenas professores do ensino médio porque a temática ‘biotecnologia’
está mais próxima dos conteúdos curriculares abordados nessa etapa e por haver um interesse
em saber se concursos de ingresso ao Ensino Superior utilizam questões deste gênero.
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RESULTADOS

A partir de trinta e quatro questionários respondidos foram produzidos os dados a seguir
apresentados em porcentagem simples.
O primeiro dado diz respeito à formação desses professores. Já que o artigo levanta a
questão da atualização, procuramos saber o quanto esse professor que atua no ensino médio
investe em sua formação. De acordo com os dados levantados vimos:
Tabela 1. Formação dos professores.
Perfil de formação dos professores participantes.
Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

6% 3%
29%
62%

A primeira pergunta apresentada no questionário foi: “Como avalia seu interesse por
assuntos ligados a biotecnologia?”, 50% dos entrevistados consideram que tem muito
interesse, 35,3% responderam que tem interesse razoável e 14,7% consideram que tem pouco
interesse, ou seja, apenas metade dos entrevistados considera os assuntos ligados à
biotecnologia interessante.
Tabela 2. Avaliação do interesse do professor pela biotecnologia.

Como avalia seu interesse por assuntos ligados a
biotecnologia?
Possuem muito interesse
Possuem um interesse razoável
Tem pouco interesse
15%
50%

35%

Com relação à segunda pergunta: “Como avalia seu grau de informação sobre assuntos
relacionados à biotecnologia?”, 50 % dos entrevistados considera que possui um
conhecimento razoável sobre assuntos relacionados à biotecnologia, 47 % considera que tem
pouco conhecimento e apenas 3 % considera que domina o assunto. Nesta pergunta o objetivo
era perceber se os professores se interessam em adquirir conhecimentos ligados a
biotecnologia.
“Que importância você atribui ao ensino da biotecnologia no ensino médio?” foi a
terceira pergunta. Esta pergunta buscou saber se os professores achavam que conteúdos
ligados à biotecnologia precisavam figurar nas aulas do ensino médio.
Tabela 3. Ensino de biotecnologia no ensino médio.
Que importância você atribui ao ensino da
biotecnologia no ensino médio?
Muito importante

Razoável

Não sabem responder

3%
18%
79%

Objetivando perceber como os professores se posicionam em relação ao assunto, a quarta
pergunta foi: “Você considera que a biotecnologia possa trazer benefícios para a sociedade?”.
Nesta pergunta 85,3 % dos entrevistados responderam que sim, a biotecnologia pode trazer
benefícios para a sociedade, 11,7 % consideram que talvez sejam benéficos e 3 % não
souberam responder.
A pergunta: “Como você obtém informações sobre os temas relacionados à
biotecnologia?”, teve a intenção de saber como os professores buscam atualizar-se e conhecer
as novidades do mundo tecnológico. Nesta pergunta os professores puderam responder mais
de uma opção e os resultados demonstraram que a internet é o recurso mais utilizado, seguida
das revistas, jornais, outros (conversas com amigos da área, livros didáticos) e cursos, como

se pode ver a seguir. Nos chama atenção a forma como a internet tem sido usada como fonte
de pesquisa e atualização, ocupando lugar de destaque.
Tabela 4. Meios usados pelos professores para obter atualização.
Como você obtém informações sobre os temas
relacionados à biotecnologia?
Como você obtém informações sobre os temas relacionados à
biotecnologia?
91,20%
44,10%

35,30%
20,50%

Internet

Revistas

Jornais

Outros

Na sexta pergunta: “Você aborda temas relacionados a biotecnologia na sala de aula?”, 53
% dos entrevistados responderam às vezes abordam os temas, 38,2 % raramente abordam e
8,8 % sempre abordam temas ligados a biotecnologia.
Tabela 6. A biotecnologia na sala de aula.
Você aborda temas ligados à biotecnologia em sala de
aula?
Às vezes

Raramente

Sempre

9%
38%

53%

Na sétima e última pergunta: “Os concursos de acesso a graduação utilizam questões que
abordam a biotecnologia?”, 47 % dos entrevistados responderam que sim, os concursos de
acesso utilizam questões usando a temática da biotecnologia, 11,8 % responderam que não, os
concursos não utilizam a temática e 41,2 % não sabe responder a esta questão.
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Por esse demonstrativo foi possível ver que apesar dos professores atribuírem
importância ao tema biotecnologia, falta informação e abordagem em sala de aula. Será
possível assumir uma proposta de letramento científico da sociedade, neste caso, em
biotecnologia, se os professores não se sentem confortáveis para isso? Apesar do interesse

pelo assunto, os professores avaliam como razoável seu conhecimento e a abordagem em sala
de aula variam entre ‘às vezes’ (53%) e ‘raramente’ (38,3%).
“A escola possui papel fundamental para instrumentalizar os indivíduos sobre os
conhecimentos científicos básicos. No entanto, nem ela nem nenhuma instituição
tem condições de proporcionar e acompanhar a evolução de todas as informações
científicas necessárias para a compreensão do mundo” (KRASILCHIK, 2007, p.31).

Com isso podemos pensar que a escola sozinha não consegue abarcar todo o
conhecimento existente, necessitando, complementação. Contudo, uma coisa é certa: é preciso
preparar os indivíduos para o entendimento das questões que gravitam em torno do tema
“biotecnologia”. E, a quem caberá esta função?
Apesar de não conseguir abarcar todo conhecimento é possível perceber que os
professores buscam informações sobre as inovações, mais particularmente, sobre a
biotecnologia. Através das respostas encontradas nos questionários, percebeu-se que a internet
tem sido o recurso mais utilizado pelos professores para busca de informações, seguido do
uso de revistas, jornais e outros. Outro aspecto a ser considerado vem do fato destas novas
tecnologias, como a biotecnologia, já fazerem parte dos concursos de acesso à graduação,
como por exemplo, os vestibulares e o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). No ano de
2011, as provas de acesso ao vestibular, usaram doze questões com a temática
‘biotecnologia’. Questões com esta temática são utilizadas, nos concursos de acesso, desde o
ano de 1994, (fonte: Super Professor Web, 2012). Infelizmente, ainda temos como motivação
para inclusão da discussão de temas atuais nas salas de aula os concursos, o que torna o
conhecimento instrumental e mecânico, distanciando do ideal que se busca atingir com o
letramento científico. Cabe ao professor criar formas mais ricas de abordagem desses temas
que ultrapassem a sua perspectiva conteudista. Para tanto, os ‘ecossistemas educativos’
podem auxiliar nessa tarefa.
“Chama-se de ‘ecossistemas educativos’, os diversos espaços sociais de produção da
informação, do conhecimento, de criação, reconhecimento de identidades, práticas culturais e
sociais” (KRASILCHIK, 2007, p.31). Esses espaços podem servir como importantes aliados
do processo de letramento científico uma vez que a escola e seus atores não conseguem
sozinhos dar conta, mas que são tão necessários à sociedade atual.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O século XXI é notoriamente o século da biotecnologia. Não se pode mais pensar em
viver alijado deste processo.
Preparar a sociedade e o cidadão para este período tecnológico é papel da escola e de
outros espaços sociais. A educação formal continua sendo um espaço privilegiado nesse
processo, e, os professores de forma geral, são os que conduzem e mediam inicialmente a
transmissão dos conhecimentos científicos.
Letrar cientificamente significa oferecer aos cidadãos, conhecimentos básicos, para que
estes atuem de forma crítica e reflexiva. Significa também oferecer meios para que consigam
fazer uma leitura dos conceitos científicos básicos. Uma vez que a biotecnologia está presente
no dia-a-dia dos brasileiros e que é um assunto controverso, torna-se mais do que nunca
necessário letrar a sociedade com relação à biotecnologia. Inclui-se aí também os professores,
uma vez que ficou evidenciado nas respostas dos professores investigados a fragilidade do
conhecimento que estes possuem sobre o tema aqui abordado. A população tem o direito de
saber o básico para escolher se quer consumir ou não os produtos da biotecnologia.
A escola sozinha tem dificuldades em abarcar todos os conhecimentos e inovações, o que
demonstra que este não é um caminho para se percorrer sozinho. Todos os componentes que

interagem neste ‘ecossistema educativo’ tendem a homeostase, ou seja, ao equilíbrio em
busca do preparo científico da população em prol do bem viver de todos no presente e no
futuro biotecnológico.
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BIOTECHNOLOGY IN THE XXI CENTURY: A CASE OF SCIENTIFIC
LITERACY

Abstract: Biotechnology was part of the day-to-day Brazil a few years ago, is using what it
can offer as a product, whether for news and controversies generated by their innovations. It
is true that the theme calls attention of society. With the emergence of undergraduate, postaverage and a great opportunity to work in this field, high school students are increasingly
interested in biotechnology. But is that teachers are adapting to this situation? This article
aimed to identify the perceptions of high school teachers about biotechnology through an
exploratory study conducted in four high schools in Paty do Alferes and Miguel Pereira. It
was possible thereafter, to have an overview of teachers' knowledge about the subject,
approach in the classroom and the importance given to this issue. The themes are presented
as background to the use of scientific literacy as a way to prepare the student / citizen for the
present and future of biotechnology.
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