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RESUMO 
 
 
O presente trabalho consiste em uma investigação acerca das concepções de 

estudantes sobre o que é um inseto. Partiu-se do pressuposto de que os alunos 

expressam concepções errôneas no momento de identificar os representantes do 

táxon Insecta e que isso é consequência das experiências do cotidiano e de erros 

conceituais oriundos da formação escolar incorreta. Os objetivos deste trabalho 

foram investigar sobre concepções alternativas acerca dos insetos com alunos do 

ensino fundamental II e propor situações para promoção de uma aprendizagem mais 

ativa. Os dados para analise foram coletados em três turmas de escolas diferentes: 

uma escola em Nova Parnamirim, da rede privada, e duas da rede pública municipal 

de ensino: uma do município de Natal/RN e a outra do município de Parnamirim/RN. 

Utilizou-se como instrumento um questionário aplicado em duas fases. Na primeira 

etapa foram feitas três questões abertas e duas fechadas. Na segunda, aplicaram-se 

mais três questões. Nesta oportunidade foram apresentados aos alunos uma lista 

com imagens de insetos e animais considerados não insetos. Os resultados dos 

questionários mostraram que os alunos apresentaram na sua maioria, 62%, 

sentimentos negativos sobre os insetos, expressos por palavras depreciativas, entre 

elas: nojentos, feios, asquerosos, perigosos, sendo estes mais da metade dos 

alunos da amostra. Sentimentos positivos representaram 20%: fazem bem ao 

homem, Deus criou, são bons, são bonitos, e 18% apresentaram neutralidade 

nessas categorias. Outro resultado apresentado foi que 82% generalizaram os 

animais artrópodes como sendo insetos. Como forma de resolver problemas 

relacionados as concepções uma unidade didática foi aplicada em uma das escolas 

envolvidas na pesquisa, validando assim um instrumento pedagógico que incluiu 

atividade lúdica constituída de um jogo de tabuleiro proporcionador de uma vivência 

de aprendizagem focada em conceitos científicos sobre os insetos fáceis de serem 

apreendidos.  

 
Palavras-chave: Ensino, Conceitos científicos, Unidade didática, Jogos de tabuleiro 
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ABSTRACT 
 
 

The present work is an investigation into the conceptions of students about what is 

an insect. We started from the assumption that students express misconceptions 

when you identify the representatives of the taxon Insecta and that's a result of daily 

experiences and conceptual errors arising from incorrect training school. The 

objectives of this study were to investigate alternative conceptions about the insects 

with elementary students II and propose scenarios to promote a more active learning. 

The data for analysis were collected from three different classes of schools: a school 

in New Melbourn, private network, and two municipal public education: one of Natal / 

RN and the other the city of Parnamirim / RN. It was used as a survey instrument 

applied in two phases. In the first stage were made three open questions and two 

closed. In the second, were applied three questions. On this occasion the students 

were presented a list with pictures of insects and animals not considered insects. The 

results of the questionnaires showed that students had mostly 62%, negative feelings 

about insects, expressed by disparaging words, such as: disgusting, ugly, disgusting, 

dangerous, and these more than half of the sample students. Positive feelings 

represented 20%: do good to man, God created are good, beautiful, and 18% were 

neutral in these categories. Another result was that 82% presented generalized 

arthropod animals as insects. As a way to troubleshoot the conceptions one teaching 

unit was used in one of the schools involved in the survey, thus validating a 

pedagogical tool that included playful activity consists of a board game proportioner a 

learning experience focused on scientific concepts about insects easy being seized. 

 

Keywords: Education, Scientific concepts, Teaching unit, Board games 
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APRESENTAÇÃO 

 

Em 2001, passei no vestibular para o Curso de Graduação em Ciências 

Biológicas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Ou seja, aos 

19 anos, iniciei os primeiros passos para atingir o sonho de ser Biólogo.  

Ingressei no curso noturno não por opção de estudar nesse horário, mas por 

estar decidido fazer primeiramente a licenciatura em Ciências Biológicas. Nesse 

período, também, precisei concluir o quarto ano do curso em Geologia/Mineração na 

Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN), que havia ingressado em 

1998. No momento que ingressei no curso superior da UFRN, a ETFRN passara a 

ser reconhecida como Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET). Na 

atualidade, esse estabelecimento de ensino passou a ser Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Por causa do estágio de conclusão do curso técnico, tranquei todas as 

disciplinas de Ciências Biológicas e fui estagiar como Trainee da Vale do Rio Doce 

em Carajás/PA. E, mesmo atuando como Técnico a área das Ciências Geológicas 

fiquei muito fascinado com a biologia diante da imensa floresta Amazônica. Esse 

gosto ficou bem expresso durante as aulas de campo do curso técnico, onde minha 

atenção se dividia entre rochas/minerais e a fauna/flora. Isto me levou, no final do 

terceiro ano, escolher o curso de Ciências Biológicas. 

Na minha trajetória de busca profissional não aspirava ser professor, pois 

visualizava como um desafio fazer exposição oral, principalmente, no momento de 

apresentar os trabalhos. Percebia que falava mais rápido que o normal e 

necessitando recorrer, com frequência, a um papelzinho na mão para visualizar o 

que dizer.  

Em 2002, retornei a Natal/RN e pude me dedicar exclusivamente ao curso 

de Biologia. Já no início do curso, senti falta de participar de uma atividade vinculada 

aos laboratórios de pesquisa acadêmica. Procurei vários laboratórios, entre eles, 

Comportamento Animal e Psicobiologia. Em consequência das minhas buscas 

percebi que os insetos eram poucos estudados, surgindo assim à vontade de cursar, 

antecipadamente, a disciplina de Entomologia Geral. Na época, este componente 

curricular era inserido no Curso de Ciências Biológicas, nos últimos semestres (nono 

período). Como aluno do quarto período, corri os riscos de fazer essa antecipação, 



pois existiam outros conteúdos necessários à compreensão dos temas, mas tudo foi 

fascinante, e logo percebi o quanto de conhecimento poderia ser trabalhado nessa 

área.  

Ao concluir a disciplina de Entomologia, e vislumbrar uma compreensão 

sobre os insetos, procurei o professor Herbet Tadeu de Almeida Andrade, 

pesquisador em Entomologia Aquática, do Departamento de Microbiologia e 

Parasitologia, Centro de Biociências/UFRN, para uma aprendizagem mais 

aprofundada em seu Laboratório, mas pelo perfil do meu interesse, ele indicou o 

professor Ricardo Andreazze, pertencente a esse Departamento, e investigador dos 

insetos terrestres, em especial a ordem Coleoptera (os besouros). Ingressei nessa 

orientação recebendo uma soma alta de tarefas taxonômicas com os indivíduos do 

táxon Insecta, todos resultantes de coletas semanais realizadas na Empresa de 

Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte-RN (EMPARN). Com esse estágio, 

adquiri bastante conhecimento e percebi o quanto era importante aquele trabalho de 

identificação para o meu conhecimento. 

Depois de vinculado ao Laboratório de Entomologia, procurei o que todo 

aluno de graduação deseja ao entrar em uma base de pesquisa: uma bolsa de 

estudo para subsidiar gastos acadêmicos constantes. Mas, naquele momento, não 

havia incentivo financeiro disponível. Foi quando pensei em aproveitar a 

oportunidade da formação licenciatura e buscar uma Unidade Escolar como 

professor, para garantir uma maior autonomia financeira e me manter no Laboratório 

de Pesquisa, já que tinha que passar parte do dia e a noite na Universidade (UFRN). 

Com o que aprendi na ETFRN, junto aos conhecimentos adquiridos durante 

as aulas na UFRN, fui adquirindo mais desenvoltura e perdendo o medo de falar em 

público; então decidi procurar estágio na rede estadual e municipal. Consegui 

estagiar em unidades escolares no Município de Parnamirim por seis meses e, foi a 

partir desse estágio ocorrido entre 2004 e 2005 que percebi o quanto lecionar 

Ciências e Biologia era maravilhoso e prazeroso, principalmente ao ver os alunos 

respondendo positivamente aos temas estudados durante a aula. 

Desse momento em diante, procurei sempre unir o útil ao que estava me 

agradando e continuei a lecionar, substituindo colegas que iam para congressos ou 

estavam precisando se ausentar um ou dois dias na semana por causa de outros 

compromissos acadêmicos. Seguindo esse percurso, em 2006 conclui a licenciatura 

e, automaticamente ingressei no bacharelado que foi concluído no ano seguinte já 



que tinha um trabalho bem adiantado durante os anos no Laboratório de 

Entomologia. No ano de 2008 conversando com amigos no Centro de Biociências 

descobri que uma escola da rede particular estava precisando de professor de 

Ciências e Biologia, prontamente me candidatei e voltei a assumir uma sala de aula. 

Sentindo a necessidade de continuar estudando, em 2008 fiz seleção para o 

mestrado em Entomologia, já que esse correspondia a uma área de meu 

conhecimento, não obtendo sucesso, foi quando durante uma especialização que fiz 

em “Educação e Sustentabilidade Ambiental”, um colega de curso comentou sobre o 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da 

UFRN. Ao pesquisar sobre a proposta do mestrado profissional, fiquei muito feliz, 

pois poderia continuar lecionando e aprendendo novos conhecimentos sobre o 

ensino e aprendizagem, como também vivenciar o processo das pesquisas voltadas 

para prática docente. 

Fazendo a seleção para o mestrado em 2010, ingresso no PPGECNM e 

chega o momento de desenvolver o projeto mais específico a ser apresentado 

durante o primeiro ano do curso. Buscando ideias nos materiais das várias 

disciplinas e, pensando ao mesmo tempo nos conteúdos do currículo de Ciências e 

Biologia que encontro um artigo sobre etnoentomologia de Eraldo Medeiros Costa 

Neto e lembro que durante as aulas sobre os Artropoda, os alunos sempre vêm com 

muitas perguntas sobre o que é e o que não é inseto. A partir desse achado procurei 

modificar meu pré-projeto e buscar juntamente com a orientadora professora Elineí 

Araújo trabalhos sobre as concepções alternativas dos alunos em sala de aula, para 

depois desenvolver o trabalho sobre as concepções alternativas de alunos acerca 

dos insetos e uma proposta de sequência didática. 

Como é cada vez mais consensual que, as concepções alternativas trazidas 

para a sala de aula pelos alunos devem constituir o ponto de partida para todas as 

aprendizagens escolares, o professor deve ser capaz de detectar e de utilizá-las 

para promover aprendizagens mais significativas. 

Pelas leituras realizadas, percebo que as pesquisas em educação, voltadas 

para o ensino-aprendizagem, têm se preocupado muito, nos últimos anos, com a 

análise das concepções alternativas dos alunos, uma vez que a aprendizagem 

escolar na maioria dos casos, a ausência de apropriação de um dado conhecimento 

por parte dos estudantes pode ser influenciada pelo o que já sabem: “o fator isolado 

mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe; 



descubra isso e ensine-o de acordo” (AUSUBEL; IÑESTA, 1976 apud MOREIRA, 

2006, p. 23). 

Embora as concepções alternativas não coincidam com o que é 

cientificamente aceito (CARRASCOSA, 2005), as noções sobre tais conceitos 

errôneos que os estudantes trazem, na prática, nunca, ou raramente são 

considerados.  

Desta forma, apresenta-se nesta dissertação uma análise sobre as 

concepções alternativas acerca dos Insetos apreendidas dos alunos investigados e 

se propõe uma Unidade Didática centrada em atividades direcionadas na 

aprendizagem significativa das informações sobre o táxon Insecta.  

Como objetivos específicos destacam-se: identificar quais os tipos de falhas 

conceituais acerca dos insetos são mais comuns em estudantes do 7º ano do ensino 

fundamental II e como eles caracterizam estes organismos. A partir da identificação 

dessas falhas elaborou-se a Unidade Didática.  

Essa dissertação mostra no primeiro tópico uma revisão de literatura sobre 

as concepções alternativas de alunos e abordagens sobre entendimentos. No 

segundo tópico são tecidos comentários sobre a construção metodológica, os 

resultados obtidos e discussões. Por último, ressaltam-se sobre a aprendizagem 

significativa como mediadora para construção da unidade didática. Destaca-se neste 

tópico esse elemento pedagógico como o produto acadêmico da dissertação 

(APÊNDICE C). Como também estão inclusos os complementos informativos sobre 

a utilização de um jogo de tabuleiro direcionado ao envolvimento dos alunos nos 

conhecimentos sobre a diversidade taxonômica do grupo Insecta. Ao final do 

trabalho se encontram os APÊNDICES (A á E) e os ANEXOS (A e B) por serem 

informações adicionais utilizadas na investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS DE ALUNOS E ENTENDIMENTOS SOBRE OS 
INSETOS 

 

1.1 O CONCEITO DE CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS 

 

Procurando o sentido etimológico da palavra concepção, ela é um conjunto 

de ideias coordenadas e imagens coerentes que têm poder explicativo e preditivo e 

que são construídas e utilizadas pelas pessoas para raciocinar diante de situações 

problema. Corresponde a uma estrutura mental subjacente e, não sendo produto 

final desta, resulta da sua interação com situações problemáticas do cotidiano 

pessoal (GIORDAN; VECCHI, 1996). 

As investigações centradas nas concepções alternativas (CA) dos alunos 

tiveram o seu auge por volta do início da década de 80, enquadrando-se em uma 

perspectiva construtivista do conhecimento (DRIVER; ERICKSON, 1983).  Têm 

como fundamento teórico e metodológico os primeiros trabalhos realizados por 

Piaget sobre o pensamento causal das crianças (Driver, 1988) e a obra de Ausubel, 

Novak e Hanesian (1978) que, pela primeira vez, evidencia a importância dos 

conhecimentos prévios dos alunos na aprendizagem dos conceitos. 

Para caracterizar as concepções que os alunos constroem e transformá-las 

em preceitos científicos em sala de aula, são utilizadas diferentes conotações na 

visão de vários autores, como: ideia prévia, ideias intuitivas, pré-concepções, erros 

conceituais, conhecimentos prévios (POZO; CRESPO, 2009) e as concepções 

alternativas utilizadas por Santos (1998). 

Todos esses termos refletem posições epistemológicas diferentes, mas com 

uma semelhança: cada aluno leva para a sala de aula sua estrutura cognitiva 

própria, construída a partir das suas experiências diárias que servem para ele 

explicar e predizer o que está ocorrendo em sua volta. Desta forma, o termo 

concepções alternativas vai ser utilizado neste trabalho, pois é o mais utilizado 

dentre os trabalhos dos autores pesquisados. 

Dois grandes teóricos Piaget e Ausubel, segundo Santos (1998), são 

considerados precursores do Movimento das Concepções Alternativas. Ambos 

defendem que é o sujeito, com suas ações, que irá determinar a organização e 

estruturação de seu conhecimento. O sujeito é parte ativa do processo de 



desenvolvimento da estrutura que irá determinar a organização e estruturação de 

seu conhecimento e é parte inportante do processo de desenvolvimento da estrutura 

cognitiva. Ele é parte atuante e essencial no processo de construção do 

conhecimento. Portanto, deve-se considerar sua visão acerca do mundo, pois é ele 

o alvo de interesse neste processo. Para Giordan e Vecchi (1996), sem a 

participação efetiva do sujeito, a construção dos conceitos não ocorre, portanto, não 

ocorre aprendizagem, somente a transmissão de conhecimentos que se apresentam 

desvinculados da realidade por ele vivenciada. 

As concepções alternativas são construções pessoais, fruto das tentativas 

feitas pelos alunos, desde uma idade precoce, através de informações do cotidiano 

para dar sentido ao mundo físico e social que os rodeiam (LUÍS, 2004). 

Os alunos trazem para sala de aula conhecimentos vivenciados durante toda 

sua vida social, cultural e escolar desde as séries iniciais e durante todo o período 

escolar, o saber científico vai organizando as suas concepções alternativas sobre os 

temas aprendidos na sala de aula. Não vai substituir completamente os 

conhecimentos prévios dos alunos, mas vai favorecer uma mudança conceitual na 

qual o aluno vai desenvolver suas habilidades e conhecimento a partir desta nova 

visão dos fenômenos estudados seja sociais e naturais. Pozo e Crespo (2009) dizem 

que no máximo se consegue que os alunos cheguem a assimilar os conhecimentos 

científicos, mas que não abandonam seus conhecimentos cotidianos totalmente. 

 

 

1.2 ORIGENS DAS CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS 

 

A maioria dos alunos têm suas primeiras concepções alternativas originadas 

no contato com as situações vivenciadas no seu dia a dia observando e interagindo 

com o meio que os cerca.  

Como destacado em Mortimer (1996), as concepções alternativas são 

construídas pelos estudantes em meio à linguagem e outras representações 

simbólicas que lhes são fornecidas pela cultura cotidiana em que eles estão 

inseridos. Segundo informam Pozo e Crespo (2009), as concepções alternativas não 

são informações tão simples que os alunos adquirem no seu cotidiano, mas 



representações da sua realidade, fundamentadas em experiências diretas. 

Considerando que o aluno aprende determinado conceito científico quando ele 

estabelece relações entre este e os seus conhecimentos anteriores (POZO; LAGE, 

1998). Ou seja, o processo de aprendizagem acontece a partir do momento em que 

o aluno toma consciência da sua ideia prévia frente ao novo conhecimento. Pozo e 

Lage (1998 apud NUÑEZ; SILVA, 2008a) dizem que as concepções alternativas não 

devem ser consideradas como um problema ou obstáculo para aprendizagem, pois, 

um possível insucesso na aprendizagem pode está relacionado à falta de articulação 

entre o conceito científico e as concepções do aluno, uma vez que isso pode 

representar uma desconexão entre a realidade do aluno e o conhecimento científico. 

As concepções também podem ter uma origem cultural: trata-se não de 

concepções alternativas, mas de concepções induzidas que se geram por influência 

do meio social e cultural do indivíduo, em que a família, a escola e os meios de 

comunicação, enfim, toda a realidade social envolvente tem responsabilidade na 

construção destas concepções (DRIVER, 1988; SOLOMON, 1987). 

Para organizar melhor as origens das concepções alternativas foram 

adotadas as origens postuladas por Pozo et al (1991). Estes autores dizem que 

essas concepções alternativas podem ter três origens: sensorial, cultural e/ou 

escolar. 

As concepções de origem sensorial relacionam-se as de natureza 

espontâneas. Elas são adquiridas por meio das informações que os estudantes 

recebem através dos seus sentidos e formulam numa tentativa de dar significado às 

atividades cotidianas. São muito importantes para a interação com o mundo físico. 

Já aquelas de origem cultural chamadas de concepções induzidas, são as 

concepções que se originam no meio social do aluno e que impregnam suas 

próprias ideias. São adquiridas na família, escola, em interação com outras pessoas 

e através dos meios de comunicação. 

Grande parte das concepções biológicas dos alunos sobre a doença, a 

saúde, os seres vivos, etc., tem origem social. Por último, as de origem escolar. Em 

algumas áreas de conhecimento, o aluno carece de conhecimentos específicos, 

espontâneos ou induzidos, razão pela qual a compreensão deve se basear na 

formação de analogias, quer sejam geradas pelos próprios alunos, quer sejam 

induzidas pelo ensino. Por exemplo, grande parte do conhecimento biológico dos 

alunos está baseada em modelos aprendidos na escola, embora assimilados as 



suas próprias ideias e crenças. Em muitos casos, os conhecimentos prévios dos 

alunos têm origem em aprendizagens escolares anteriores, embora costumem 

consistir em assimilações parciais ou deformadas do saber científico apresentado.  

Ainda sobre as concepções alternativas Driver (1988) comenta que elas 

geralmente são bastante estáveis e resistentes à mudança e que muitas vezes 

persistem apesar de vários anos de ensino formal. Tal consideração tem 

despertado, desde a década de 1980, um maior interesse sobre as concepções 

alternativas no processo de ensino e aprendizagem de conceitos de ciências. 

Acredita-se que, a partir da identificação dessas concepções o professor tenha mais 

condições para desenvolver atividades diferenciadas em sala de aula na intenção de 

promover a evolução conceitual dos estudantes em direção às ideias consensuais 

da comunidade científica (SCHNETZLER, 1994). 

 

 

1.3  ESTUDO DAS CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS COMO PONTOS DE PARTIDA 

PARA UM APRENDIZADO ATIVO 

 

Conhecer as concepções alternativas que os alunos possuem sobre o 

assunto a ser apreendido na sala de aula é de suma importância para os processos 

de ensino e de aprendizagem, principalmente porque é possível conhecer a origem 

das dificuldades para o entendimento de algum conteúdo. Ausubel e Iñesta (1976), 

dizem que para se alcançar a aprendizagem ativa é necessário conhecer o que o 

aluno já sabe e se ensinar a partir disto.  

Na aprendizagem ativa, o aluno é o ser central, ele é o principal construtor do 

processo de ensino. Nesta modalidade o professor não ensina diretamente, ele cria 

ferramentas e constrói juntamente com os alunos um ambiente favorável à 

aprendizagem (REIS, 2010). Ou seja, quanto mais informação o aluno tem para 

estudar e apreender, mais ele vai usar estratégias de aprendizagem ativa, isto é, 

estratégias criativas, que tenham significado para o aluno e que o ajudem a decidir 

como e o que vai integrar.  

Os alunos trazem a sala de aula concepções sobre os assuntos a serem 

trabalhos, uma vez que buscam sentidos aos inúmeros fenômenos e situações 

vivenciadas por eles no seu cotidiano. Essas concepções, na sua maioria, 



distanciam-se dos conhecimentos científicos socialmente aceitos e podem constituir 

obstáculos à aprendizagem, por “além de determinarem como eles entendem e 

desenvolvem as atividades que lhes apresentamos em nossas aulas” 

(SCHNETZLER, 1992). Esta autora afirma que a construção de uma ideia ou  de 

uma determinada situação em sala de aula, exige a participação ativa do aluno, 

estabelecendo relações entre aspectos da situação focada e seus conhecimentos 

prévios. 

Pozo e Lage (1998) apoiam-se na teoria proposta por David Ausubel que 

afirma que os alunos precisam das concepções prévias para aprender o novo 

conhecimento e assim, migrar de uma aprendizagem por memorização para uma 

aprendizagem mais ativa. Os alunos devem seguir as ideias que já tinham antes, 

para construir sentidos para os novos conhecimentos. O problema está no modo 

como pode haver essa articulação entre conhecimento prévio e novo, pois, muitas 

vezes, o conhecimento do cotidiano é distante daquele científico. A perspectiva 

proposta por Pozo e Lage (1998) nos remete a uma atenção especial a essas 

concepções no processo de ensino, quando se reconhece que não se trata de algo 

arbitrário ou casual. Elas podem resultar em erro ou irregularidade, se aplicadas em 

um contexto inadequado, porém devemos considerá-las como resultado de uma 

aprendizagem informal ou implícita, que ocorre a partir das relações entre os 

indivíduos e destes com o contexto cultural (POZO; LAGE, 1998 apud LUIS, 2004). 

Moreira (2006) diz que as concepções devem ser identificadas pelo 

professor e utilizadas em sala de aula para que esta possa aproximar o conteúdo 

dos conhecimentos que o aluno já possui e aproximá-los da realidade vivida, de 

modo a promover uma melhor aprendizagem, ou seja, mais significativa. Pozo, 

Neves e Pérez Echeverría (1998) diz que a utilização das concepções alternativas 

em sala de aula, visa organizar e dar sentido às diversas situações de ensino e 

conteúdos a serem ministrados. 

Cid e J. Neto (2005) também afirmam que a escola é o principal meio de 

acesso que os alunos possuem em relação às informações cientificas, propiciando a 

construção e a modificação do conhecimento. Estes autores ressaltam, ainda, que 

os conceitos biológicos são fontes de muitas das dificuldades que são apresentadas 

pelos alunos. Esse fato deve servir de incentivo para que os professores busquem 

novas formas de organizar e elaborar o conteúdo, de modo que ele esteja adaptado 

aos interesses e capacidades dos alunos. Segundo Giordan e Vecchi (1996), é 



necessário que os professores levem em conta o fato de que as concepções 

alternativas não podem ser ignoradas. Os alunos, frente a uma determinada 

situação, ativam um corpo de elementos que, em seu conjunto, delinearão as suas 

concepções. 

Mortimer (1992) acredita que o ensino efetivo em sala de aula depende 

também de um elemento facilitador representado pelo professor. Neste caso, o 

professor pode propiciar aos alunos situações sobre o conteúdo que possam utilizar 

suas concepções alternativas. Este autor afirma que, o professor pode sugerir uma 

situação problema relacionado com a realidade dos alunos, com o intuito de fazer 

com que busquem em suas concepções alternativas, respostas para tal. Esse fato 

permite um maior incentivo na caminhada conjunta entre teoria e prática e, ao 

mesmo tempo, entre o real e o imaginário. 

O levantamento desses conhecimentos espontâneos a partir de 

questionários montados pelo professor ajudarão os próprios alunos a conhecerem 

suas próprias concepções, e isso, consequentemente, auxiliará na elaboração das 

atividades em sala de aula.  

 

 

1.4 CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS SOBRE TEMAS BIOLÓGICOS 

 

A literatura científica acerca das concepções alternativas abrange diferentes 

tópicos, com especial incidência para a Física e para Química, apesar de existirem 

também algumas referências a tópicos relacionados com as ciências da Terra e da 

Vida (MENINO; CORREIA, 2000). 

O conhecimento das concepções alternativas dos alunos é fato de grande 

importância para o planejamento das atividades pedagógicas, e também no 

processo de ensino e aprendizagem das ciências, essas concepções assumem o 

papel central, porque todo o trabalho realizado na aula deve se fazer de tal modo 

que os alunos sejam estimulados a apresentar, questionar, testar as suas ideias, 

para que as mesmas sejam desenvolvidas ao invés de constituírem barreira à 

aprendizagem (MENINO; CORREIA, 2000; OLIVEIRA, 2005). 



O aprendizado em ciências das crianças é em parte influenciado por ideias 

pessoais e entendimento que constroem sobre o mundo (SHEPARDSON, 2002). E 

de acordo com esse mesmo autor elas dão explicações humanas para os animais 

(ex: uma lagarta forma um casulo porque precisa de uma casa para viver) e tendem 

a classificar os animais de acordo com suas estruturas ou função biológica (animais 

que voam). 

Para Shepardson (2002), as razões humanas que as crianças relacionam 

com aves se refletem no fato de incorporar atributos humanos nesses animais (ex.: o 

pica-pau tira pequenos insetos das árvores porque eles são médicos das árvores). 

Shepardson (2002) observou que o pensamento teológico das crianças sobre aves 

incorpora a noção que elas migram não por causa de escassez de alimento, mas, 

porque estão ameaçadas devido às baixas temperaturas (ex.: as aves migram 

porque podem congelar). 

Em relação à classificação taxonômica dos animais, Kattman (2001) mostra 

que a maioria das crianças classifica os animais de acordo com o hábitat e 

locomoção. Prokop, Kubiatko e Fančovičová (2007) também relata a dificuldade que 

as crianças têm em classificar aves, principalmente quando se compara aves com 

animais parecidos com aves. 

Quanto aos artrópodes, as crianças indicam como insetos, as minhocas, as 

centopeias e as aranhas. Associam esses animais com hábitat abaixo do solo, com 

plantas, abaixo de troncos e pedras, e outros hábitat característicos (STROMMEN, 

1995 apud SHEPARDSON, 2002). SHEPARDSON (2002) também observou que o 

conhecimento das crianças em relação ao ciclo dos insetos se resume as 

experiências que as crianças têm com borboletas e mariposas no seu dia a dia. A 

maioria afirma que o ciclo das borboletas/mariposas consiste em três estágios: 

lagarta - pupa - adulto. As crianças não identificam o estágio de ovo no ciclo desses 

insetos, mostrando um entendimento. 

 

 

 

 

 



1.4.1 O táxon Insecta (Arthropoda): conceitos científicos e compreensões 
diversas relacionadas 
 

Os insetos vivem na Terra há aproximadamente 350 milhões de anos, em 

comparação aos menos de 2 milhões para os humanos (TRIPLEHORN e CHARLES, 

2011). 

Segundo Hickman (2010), os insetos evoluíram durante todo esse tempo em 

muitas direções, adaptando-se à vida em quase todos os tipos de habitats (com a 

notável e intrigante exceção do mar), e desenvolveram diversas características 

incomuns, pitorescas e até mesmo impressionantes. 

O táxon Insecta é inserido nos Arthropoda, sozinho corresponde a 

aproximadamente 80% do Reino Animal (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2011). Estima-

se que são conhecidas mais de um milhão de espécies de insetos. São 

características marcantes da Classe Insecta, ter o corpo dividido em três regiões 

(cabeça, tórax e abdome), peças bucais do tipo ectognata (peças bucais livres e 

salientes), possuir três pares de patas e a maioria das ordens apresentarem dois 

pares de asas (GALLO et. al., 2002). Entre os grupos de animais (FIGURA 1), os 

artrópodes, reconhecidos por muitos autores como um táxon na categoria de filo, 

formam o grupo mais diversificado dos animais, por isso, os quatro principais grupos 

– aracnídeos, crustáceos, miriápodes e hexápodes (com o subgrupo Insecta), 

possuem relações filogenéticas bem próximas (SADAVA et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1 – Diagrama exibe a posição filogenética dos Arthropoda (representado por um 

inseto) dentro dos Metazoa. 

Fonte: Favaretto e Mercadante (2005). 

 

 

 

A investigação das características dos insetos foi bem desenvolvida graças à 

reconstituição da sua história evolutiva.  A Sistemática Filogenética é a responsável 

por esses estudos e um dos seus grandes objetivos é reconstruir a história evolutiva, 

de forma a identificar o grau de "parentesco" entre as espécies - ou de outros 

grupos, como gêneros, famílias, ordens (RUPPERT; BARNES, 1996). Isto é, 

determinar que grupos teriam ancestrais comuns. Tais grupos podem também ser 

chamados "clados". Quando se reconstrói a história evolutiva dos clados, 

normalmente, usam-se diagramas que resumem esta história, de forma que o grau 

de parentesco entre os clados possa ser facilmente visualizado. Este diagrama, 

muito parecidos com as tradicionais "árvores genealógicas", são chamados 

"cladogramas". 

Segundo Brusca (2011), para construir tais cladogramas, é necessário lançar mão 

de toda informação a respeito de quando os clados em questão se originaram (isto 

é, qual a "idade" do clado) e quais são os seus ancestrais. Para isso, a filogenia 

(Metazoa) 



obtém informações a partir da: morfologia, registro fóssil biogeografia e 

biotecnologia.  

Com base na metodologia de análise filogenética tem-se definido alguns 

diagramas evolutivos para a classe Insecta. Gullan (2010), em seu esquema 

filogenético, expõe os Insetos como subgrupo do táxon Hexapoda (Figura 2). A 

importância dessas pesquisas é que, além de se estabelecer o parentesco de um 

grupo (os insetos, por exemplo) como um todo também se apreende as relações 

com outros animais. Contudo, em função dos problemas associados com a 

imprecisão das técnicas de reconstrução da história evolutiva utilizada para o estudo 

dos grupos taxonômicos, e mais especificamente, como visto em Araújo-de-Almeida 

et al. (2011), quando o táxon é pouco conhecido, existem controvérsias sobre a 

posição de muitos grupos nas reconstituições filogenéticas propostas. Porém, o 

conhecimento filogenético se constitui um elemento-chave que deve ser 

obrigatoriamente considerado no momento de realização das pesquisas 

taxonômicas, como também no processo de ensino-aprendizagem (AMORIM, 2002; 

GUIMARÃES, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2 – Cladograma ilustrando as relações filogeneticas entre taxons de 

hexapoda. 

 Fonte: GULLAN (2010). 

 

 

 

 



Considerando o conceito científico, a categoria inseto está atualmente bem 

definida. No entanto, para a classificação popular, outros artrópodes e mesmo 

animais sistematicamente não relacionados, como sapo, cobra, lagartixa, lacraia, 

aranha, minhocas, etc., são denominados “insetos” (COSTA NETO, 1994, 1995). E, 

para uma parte da população, os insetos ainda são considerados como bichos feios, 

inúteis e nojentos. A forma como os seres humanos percebem, identificam, 

categorizam e classificam o mundo natural influenciam no modo como eles pensam, 

atuam e expressam emoções com relação aos animais (SILVA; COSTA NETO, 2004). 

As atitudes humanas com estes podem estar ligadas ao não conhecimento do 

animal, a aparência, ao fato de trazer prejuízos ou benefícios e até a ideia de sujo ou 

limpo (COSTA NETO; PACHECO, 2004). 

Mesmo assim, os insetos sempre fascinaram a espécie humana de diferentes 

formas, indo muito além de sua representação utilitária. A influência dos insetos 

pode ser sentida em diversos setores da vida social e cultural de sociedades tanto 

antigas quanto contemporâneas: literatura (oral e escrita), língua, música, artes 

plásticas e gráficas, recreação, culinária, medicina, história representativa, religião e 

mitologia, etc. (COSTA NETO, 2002). 

 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

Na intenção de averiguar a existência das condições de aprendizagem sobre 

o táxon Insecta, este trabalho tem como objetivos investigar sobre concepções 

alternativas acerca dos insetos com alunos do ensino fundamental II e propor 

situações didáticas para promoção de aprendizagem significativa. 

 

 

1.5.1 Objetivos específicos 

 

Especificamente, os objetivos deste trabalho foram:  



• Identificar quais tipos de concepções alternativas são mais comuns em 

estudantes do 7º ano do ensino fundamental II no momento de identificar e 

caracterizar os insetos; 

• Propor a construção de uma Unidade Didática centrada em atividades que 

proporcionassem uma aprendizagem ativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 IDENTIFICANDO OS PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS E TÉCNICOS: 

INSTURMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO 

 

2.1 OS APORTES METODOLÓGICOS: SUJEITOS E CONTEXTOS 

 

Em consideração as informações e objetivos anteriormente comentados. 

Serão avaliados os seguintes elementos: os agentes sociais e locais do estudo, 

onde a pesquisa foi realizada; o uso do questionário como instrumento utilizado na 

pesquisa; a coleta das informações por meio do instrumento utilizado mostrando 

suas características. 

O presente estudo envolveu alunos de três turmas do 7º ano do ensino 

fundamental II pertencentes a três escolas deferentes: uma escola privada e duas da 

rede municipal. O Centro Educacional Teresa de Lisieux situada em Nova 

Parnamirim, Parnamirim/RN, a única da rede privada de ensino. A Escola Iapsara 

Aguiar de Souza da rede municipal de Natal/RN, localizada no conjunto Panatis 

(Bairro Potengi) e a Escola Professora Alzelina de Sena Valença da rede municipal 

de Parnamirim/RN, localizada no bairro Rosa dos Ventos. 

Nas escolas localizadas em Parnamirim o questionário foi aplicado nos dias 

22 e 24 de maio de 2012. Para escola situada em Natal, foi feito no dia 30 e 31 de 

maio deste mesmo ano. Totalizaram 65 alunos.  

Como forma de identificar as denominações correspondentes aos 

estabelecimentos de ensino envolvidos na pesquisa consideram-se como, ESCOLA 

1: Centro Educacional Teresa de Lisieux de Nova Parnamirim (E1), ESCOLA 2: 

Escola Municipal Professora Alzelina de Sena Valença de Parnamirim (E2), e 

ESCOLA 3: Escola Iapsara Aguiar de Souza de Natal (E3). 

Os dados referentes à constituição da amostra dos alunos do estudo se 

encontram registrados no Quadro 1. 

 

 

 

 

 



Quadro 1 – Caracterização da amostra das escolas 
 

 Nº de alunos Média de idade Gênero 
Feminino 

Gênero 
Masculino 

E1 22 12,3 14 08 
E2 29 12,5 11 18 
E3 14 12,7 06 08 

TOTAL 65 12,5 31 34 
 

Fonte: Autoria própria (2012). 

 

A quantidade de alunos da Escola do Município de Natal Iapsara Aguiar de 

Souza foi comprometida em consequência de um passeio da disciplina de artes 

realizado no mesmo dia de aplicação da primeira parte do questionário. Apenas os 

alunos que não se inscreveram para o passeio ficaram na escola para aula normal. 

Desta forma, no segundo dia de aplicação apenas os 14 alunos que já haviam 

participado da pesquisa continuaram a responder o questionário para não haver 

interferência nas conversas entre os que participaram e os que não estiveram no 

primeiro dia de aplicação. 

O motivo de escolher três escolas tão distantes foi para ampliar o número da 

mostra em decorrência do foco no ano de estudo dos alunos e para comparar os 

resultados entre elas, além de verificar como as respostas dadas pelos estudantes 

convergem ou divergem em diferentes contextos. Segundo Carrascosa (2005), os 

estudantes de diferentes contextos, por vezes, compartilham das mesmas ideias 

sobre os fenômenos que observam. 

Nas três escolas os alunos não haviam estudado formalmente em sala de 

aula o conteúdo referente aos artrópodes. Dessa forma, o questionário foi aplicado e 

as respostas dos alunos foram baseadas nas suas concepções de mundo adquiridas 

durante os seus percursos acadêmicos de series anteriores e oriundos de suas 

experiências vivenciadas no seu cotidiano. 

Em consequência de diferentes critérios estabelecidos de forma homogênea 

para seleção dos alunos que compuseram a amostra, todas as respostas foram 

unidas em um só conjunto de análise. 

 

 

 



2.2 INSTRUMENTO E COLETA 

  

Diante das restrições e vantagens específicas de todas as técnicas de 

recolhimento de dados no âmbito da investigação quantitativa e qualitativa, 

considerou-se que a mais adequada para a concretização dos objetivos deste 

estudo e a dimensão da amostra de alunos utilizada, seria a técnica do inquérito por 

questionário. Segundo explicitado em Gil (2010), a utilização do questionário tem as 

seguintes vantagens: uma eficiente utilização do tempo (o questionário pode ser 

elaborado em qualquer lugar), os inquiridos podem responder sem que o 

investigador se envolva com os participantes, a pesquisa de informação pode 

abranger um maior número de pessoas e se o questionário for composto em sua 

maior parte por respostas fechadas e de análise rápida,  o anonimato das pessoas 

que respondem; a possibilidade de obtenção de um elevado número de 

questionários respondidos. 

Na elaboração do questionário (APÊNDICE A), levaram-se em conta 

determinados aspectos, norteadores: a apresentação geral; o número de perguntas; 

a forma e a ordem das perguntas; bem como a escolha e formulação das questões. 

Antes de ser utilizado para coleta de dados da pesquisa o questionário foi validado 

em uma turma de 22 alunos do 7º ano do ensino fundamental, e após análises, 

houve uma reformulação para, a partir daí, chegar-se ao questionário utilizado 

definitivamente, tudo após uma nova aplicação em uma turma maior de 28 alunos e 

se chegar ao questionário aplicado neste estudo. 

Para coleta das informações foi aplicado um questionário dividido em duas 

partes: a primeira contendo cinco questões relacionadas aos insetos: três abertas 

(Figura 1) e duas fechadas. 

No momento da aplicação do questionário e esclarecimento sobre a forma 

de aplicação desses instrumentos, o professor colaborador da pesquisa (no caso, o 

responsável pela disciplina) também estava presente na aula. Desta forma, nas duas 

escolas onde os dados foram levantados, os professores participaram, junto com o 

pesquisador, da fase de coleta das informações para análise. 

No primeiro momento, os alunos responderam as cinco perguntas, onde as 

três questões abertas tinham o propósito de fazer com que os alunos listassem os 

insetos que lhe viessem à cabeça, seja ou não inseto, pretendendo conhecer os 



outros animais que os alunos também consideravam insetos. Na pergunta 1, o que 

se queria saber dos alunos era se eles sabiam o que é um inseto, seja respondendo 

da forma cientificamente correta, ou respondendo com suas concepções. 

 

Figura 3 – Itens do questionário referente às três questões abertas 

 
Parte 1 

 
1) O que é um inseto? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
2) Quais os insetos que você conhece? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
3) Quais as suas impressões sobre os insetos? (impressão= pensamento ou sentimento 

acerca de algo) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

Fonte: Autoria Própria (2012). 

 

O professor colaborador e responsável pela turma foi orientado a não dar 

respostas aos alunos, como forma de obter informações mais neutras possíveis. Nas 

questões fechadas que envolviam balões ilustrados, no primeiro balão foram 

colocados animais erroneamente considerados como insetos por estudantes e 

insetos propriamente ditos misturados para que fossem circulados apenas os 

insetos. Na segunda pergunta utilizando balões, foi pedido aos alunos que entre os 

sete balões, cada um representando um sentimento positivo ou negativo, o aluno 

marcasse aquele que ele sente ao ver um inseto. 

No dia seguinte foi aplicada a segunda parte do questionário contendo três 

questões, a primeira com uma pergunta fechada e as duas seguintes com questões 

abertas sobre os insetos. Na primeira pergunta da segunda parte foi utilizada a 

apresentação de slides com vinte e três imagens de animais (APÊNDICE B), 

incluindo representantes de insetos e não insetos já indicadas pelos estudantes na 

primeira parte do questionário. A finalidade desse reforço foi para confirmar acerca 

das concepções dos alunos sobre os insetos, pois a linguagem visual possui maior 

poder de esclarecimento durante as aulas, desta forma visualizando os animais e 



insetos apresentados nos slides os alunos poderiam confirmar suas concepções 

como também mudar de opinião classificando de forma correta as imagens 

apresentadas. Foram colocados vários representantes de animais destacados na 

literatura como percebidos pelos alunos como insetos e outros erroneamente vistos 

como pertencentes a tal grupo taxonômico. Incluíram-se na lista de fato: onze 

representantes de insetos, três exemplares de aracnídeos, um representante de 

vários táxons de invertebrados, entre eles, diplópode, quilópode, crustáceo, 

molusco, anelídeo, e quatro indivíduos de vertebrados (rato, sapo, cobra e lagartixa).  

Um total de 23 indivíduos foi escolhido por ser o número de letras do 

alfabeto tornando a compreensão das imagens e o tamanho da apresentação, mais 

compreensíveis e significativas para os alunos. À medida que as imagens foram 

expostas, cada aluno deveria marcar no seu questionário SIM, se ela representasse 

um inseto, ou NÃO se a imagem não correspondesse na visão do aluno, um 

exemplar de inseto. O que se pretendia saber era se após visualizar a imagem do 

inseto ou do animal não inseto, o aluno mesmo assim, manteria sua posição sobre o 

outro animal ou inseto que ele descreveu como deste táxon nas questões abertas da 

primeira parte, ou se ele iria mudar de opinião ao ver as imagens apresentadas nos 

slides. 

Esse material respondido, assinado e datado pelos alunos e, acrescido de 

uma assinatura de consentimento (APÊNDICE A), por parte dos professores e da 

direção da escola, para utilização dos dados na pesquisa, constituiu a fonte de 

dados empíricos para verificar as concepções alternativas colocadas sobre os 

insetos.  

 

 

2.3 EXPRESSÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

2.3.1 Concepções relacionadas ao conceito de inseto  

 

Analisando os resultados em cada pergunta feita se obteve as 

características dos conhecimentos prévios dos alunos sobre os insetos.  



Na primeira pergunta “O que é um Inseto?” destacam-se categorias de 

respostas exibindo considerações negativas, tais como nas afirmações seguintes: 

 “São animais pequenos.” 

“São animais nojentos e feios.”  

“Inseto é um bicho pequeno que faz mal e outros que faz bem.”1 

O percentual de respostas abordando entendimentos poucos apreciáveis 

sobre os insetos foi de 68%. 

As respostas considerando os insetos feios, nojentos e inúteis, foram bem 

comuns, mas também tiveram respostas como: 

“É um ser vivo pequeno.”  

“É um bichinho pequeno que não tem osso e pode ser perigoso.” 

“É um bicho invertebrado”.2 

Estas respostas representaram um percentual menor, correspondendo a 

21% do total de alunos. 

Esses dois blocos de respostas sobre os insetos mostram que os alunos 

possuem certo conhecimento sobre estes artrópodes, mas que não foi bem 

esclarecido, de forma mais adequada, ao contexto da ciência, prevalecendo, como 

destaca Carrascosa (2005), os saberes e conhecimentos adquiridos durante suas 

observações de mundo e interações com o meio social que ele vive.  

Na segunda pergunta “Quais os insetos que você conhece?”. Os 65 alunos 

citaram um total de 23 insetos de forma correta e 14 animais não insetos como 

resposta a essa questão, apresentando uma confusão na classificação dos insetos 

(Tabela 1).  

O mosquito e a barata foram os insetos mais citados pelo grupo de alunos. 

Do total, 42 escreveram mosquito (Ondem Díptera) sendo classificado nessa 

categoria muriçocas, pernilongos, mosquito da dengue, e 39 classificaram como 

barata (Ondem Blattariae). Já os animais não insetos e que foram considerados 

insetos pelos alunos, destacaram-se, os aracnídeos, as aranhas (Ordem Araneae) 

foram citadas 35 vezes e escorpião (Ordem Scorpionida) com 27 citações em seu 

total. 

Questionamentos que foram bastante comuns em todas as turmas 

investigadas durante a resposta da segunda pergunta: 

                                                           
1 Respostas dos alunos no primeiro questionário. 
2 Idem 1. 



Questionamentos comuns a todas as turmas investigadas durante as 

resposta da segunda pergunta:  

“Professor aranha é inseto”.  

“A minhoca é inseto ou não professor”. 

“Posso colocar sapo como inseto”. 

“Quando a lagarta é inseto”3. 

As perguntas eram constantes, mas nenhuma foi respondida pelos 

pesquisadores nem pelo professor responsável pela disciplina. Apenas a orientação 

foi dada para que os alunos colocassem os insetos que eles conhecem sem a 

dúvida do conceito de inseto. 

A Tabela 1 a seguir mostra o resultado da pergunta: “Quais os insetos que 

você conhece?”, incluindo o número e os percentuais de respostas dadas a um 

determinado animal como sendo inseto e animal não inseto. 

Tabela 1 – Lista de insetos citados pelos alunos. 
 

INSETOS 
Nº DE 

CITAÇÕES 
% 

Mosquito 42 64% 

Barata 39 60% 

Borboleta 36 55% 

Mosca 34 52% 

Besouro 31 47% 

Formiga 24 36% 

Abelha 22 33% 

Pulga 6 9,2% 

Maribondo 6 9,2% 

Lagarta 6 9,2% 

Joaninha 5 7,6% 

Grilo 5 7,6% 

Esperança 4 6,1% 

Louva-deus 4 6,1% 

Gafanhoto 3 4,6% 

Rola-bosta 2 3% 

Vaga-lume 2 3% 

Mariposa 2 3% 

Barbeiro 1 1,5% 

Libélula 1 1,5% 

Cupim 1 1,5% 

Piolho 1 1,5% 

Potó 1 1,5% 

 
Fonte: Autoria própria (2012). 

                                                           
3 Respostas dos alunos no primeiro questionário. 



 

Tabela 2 – Animais não insetos que foram citados pelos alunos como sendo insetos. 
 

NÃO INSETOS 
Nº DE 

CITAÇÕES 
% 

Aranha 35 53% 

Escorpião 27 41% 

Carrapato 12 18% 

Minhoca 12 18% 

Rato 8 12% 

Caramujo 7 10% 

Caranguejeira 5 7,6% 

Cobra 4 6,1% 

Lagartixa 3 4,6% 

Sapo 2 3% 

Lacraia 2 3% 

Centopeia  2 3% 

Embuá 2 3% 

Lombriga 2 3% 

   

 

Fonte: Autoria própria (2012). 

 

2.3.2 Indicação de representantes de outras linhagens como pertencentes ao 
grupo Insecta 

 

Ambos os resultados, expresso na tabela 1, mostram semelhanças sobre o 

que os estudantes consideram, de forma correta, ou errônea, como sendo inseto. 

Esses resultados mostram que há generalização dos indivíduos do Filo 

Arthropoda como sendo insetos. Verifica-se nesse ponto que os estudantes não 

conhecem a classificação do táxon Insecta.  

Nos livros didáticos do 7º ano do ensino fundamental II o conteúdo sobre o 

Filo Arthropoda compreende o subfilo Hexapoda incluindo apenas a classe insecta 

(mosca, barata, borboleta, grilo, etc.), e os não insetos relacionados ao Subfilo 

rustácea (Caranguejos, camarões) e Subfilo Chelicerata estudados, apenas a classe 

arachnida (aranhas, escorpiões, etc.); quanto ao Subfilo Myriapoda, apenas as 

classes Chilopodas (centopeia ou lacraias) e Diplopoda (embuá ou mil-pés) são 

abordados. Com exceção da classe dos insetos as demais classes são apenas 

citadas como pontos de caracterização dos artrópodes, enquanto os insetos são 



apresentados de forma mais completa (alimentação, reprodução, diversidade, forma 

de vida). 

Invertebrados (anelídeos, moluscos) e alguns vertebrados (sapo, rato e 

cobra) citados como insetos, constituem outros exemplos de colocação equivocada 

de animais não insetos pertencentes a este grupo. De acordo com Silva e Costa-

Neto (2004), isso representa um perfil, por parte dos alunos, associado à cultura de 

se considerar todo animal que provoca nojo ou rasteja, como um inseto.  

Nas questões fechadas da primeira parte do questionário, a quarta pergunta 

era representada por um balão contendo nomes de insetos e animais não insetos, e 

o que se pedia na pergunta era: “Dentre os seguintes nomes de animais abaixo 

circule só aqueles que sejam insetos”. Os alunos deveriam circular, dentro do balão, 

quais animais eram para eles, insetos (Figura 4).  

Nesta questão, encontraram-se novamente, os erros cometidos na segunda 

pergunta do questionário. Vários animais, que não representavam insetos, foram 

circulados. Esses animais foram novamente citados, o que revela o quanto animais 

do grupo artrópode são vistos como sendo insetos, pela maior parte dos alunos. O 

objetivo desta questão era verificar se o aluno reafirmava o que ele havia descrito 

nas questões anteriores, de livre vontade. O resultado desta pergunta encontra-se 

explicitado na Tabela 3, respectivamente segue a representação por meio de 

gráfico, onde estão especificadas as informações delineadas pelos alunos das três 

unidades escolares: E1, E2, E3. 

 

Figura 4 – item referente à questão quatro do questionário. 

Fonte: Autoria própria (2012) 
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Tabela 3 – Lista de animais para reconhecimento como insetos por parte dos alunos 
nas três escolas. 

 
 E01  E02 E03 

INSETOS E NÃO 
INSETOS  INSETOS INSETOS INSETOS 

Mosquito* 17  27 11 
Mosca* 16  29 10 

Besouro* 17  29 10 
Abelha* 17  24 9 

Borboleta* 15  24 7 
Pulga* 10  17 7 
Aranha 14  25 8 

Escorpião 9  21 3 
Cobra 0 6 1 

Minhoca 8  19 6 
Rato 1  9 2 

Carrapato 12  17 6 
Caramujo 2  13 4 
Camaleão 0 2 1 

INSETOS = *    
 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição relativa de animais para reconhecimento como insetos por 
parte dos alunos nas três escolas.  

Distribuição aleatória de animais para que os alunos reconhecessem os insetos.  
 

Fonte: Autoria própria. 
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2.3.3 Sentimentos direcionados aos seres do grupo Insecta 

 

Na expressão de sentimentos obtidos das respostas a pergunta: Quais as 

suas impressões sobre um inseto? Verificou-se que os insetos são vistos tanto de 

forma positiva quanto negativa. 

Os alunos apresentaram na sua maioria sentimentos negativos sobre os 

insetos, sendo 44 alunos da amostra, esses sentimentos foram: nojentos, feios, 

asquerosos, perigosos. Já os sentimentos positivos representam 11 alunos, foram: 

fazem bem ao homem; Deus criou; são bons; são bonitos e 10 apresentaram 

neutralidade nessas categorias. 

Segundo informa Costa Neto e Silva (2004), para uma grande parte da 

população o táxon Insecta ainda é considerado como representante de bichos feios, 

inúteis e nojentos. A forma como cada cidadão observa, percebe, identifica, 

categoriza e classifica o mundo natural, influenciam no modo como eles pensam, 

atuam e expressam emoções com relação aos seres vivos (COSTA NETO; 

MAGALHÃES, 2007). As atitudes da maior parte das pessoas para com os animais 

estão ligadas ao não conhecimento do ser vivo, a aparência, ao fato de trazer 

prejuízos ou benefícios e até a ideia de sujo ou limpo (COSTA NETO; PACHECO, 

2004). 

Na questão cinco “Quando você vê um inseto como você se sente? Marque 

a opção representada nas figuras abaixo”. A opção “curioso” foi a categoria de maior 

ocorrência entre o grupo de alunos, com a quantidade de 24 alunos da amostra dos 

65 alunos representantes das três escolas (Tabela 4). Considerando que essa 

pergunta foi colocada para os alunos após os questionamentos sobre o conceito de 

inseto conhecidos por eles, serviu para identificar seus sentimentos durante a 

visualização de um inseto no seu dia a dia por meio de sentimentos diversos. Atribui-

se que a categoria curiosidade emergiu do fato de ser este um elemento marcante 

em jovens.  

 

 

 

 

 



Tabela 4 – Sentimento dos alunos expressos para quando visualizam um inseto 
 

SENTIMENTOS ALUNO PERCENTUAL 
Curioso 24 36% 
Com medo 16 24% 
Assustado 13 20% 
Indiferente 5 7% 
Irritado 3 4% 
Feliz 3 4% 
Com raiva 1 1,5% 
   

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 5 – Sentimento dos alunos ao verem um inseto, representado por gênero. 
 

SENTIMENTOS MASCULINO FEMININO 
Curioso 18 6 
Com medo 3 13 
Assustado 1 12 
Indiferente 3 2 
Irritado 2 1 
Feliz 3 0 
Com raiva 1 0 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Outro ponto de destaque no levantamento das concepções foram as 

meninas, em sua maioria, apresentaram sentimentos envolvendo medo e susto; e os 

meninos em sua maioria ficam curiosos, fato que se deve aos ensinamentos 

familiares, destaque para as concepções culturais nesse caso. 

 

 

2.3.4 Reforçando as concepções alternativas a partir da visualização de 
insetos e animais diversos  
 

Na pergunta envolvendo a visualização de vários organismos, os alunos das 

três escolas expressaram suas concepções sobre insetos como se encontra na 

tabela 5. 

 

 



Tabela 6 – Reconhecimento corretos e equivocados acerca de animais diversos 
expostos em imagens 

 

SEQUÊNCIA APRESENTADA 
CONFIRMARAM COMO 

INSETOS – Nº DE ALUNOS 
DISSERAM QUE NÃO ERAM 
INSETOS – Nº DE ALUNOS 

A – mosca* 64 1 
B – esperança* 61 4 
C – caramujo 23 42 
D – grilo* 63 2 
E – cobra 5 60 
F – caranguejo 3 62 
G – libélula* 65 0 
H – escorpião 41 24 
I – soldadinho* 60 5 
J – lagarta* 55 10 
L – sapo 4 61 
M – minhoca 38 27 
N – rato 6 59 
O – borboleta* 58 7 
P – barbeiro* 58 7 
Q – abelha* 51 14 
R – aranha 52 13 
S – embuá 53 12 
T – pulga* 53 12 
U – lacraia 47 18 
V – joaninha* 61 4 
X – lagartixa 44 21 
Z – barata* 65 0 

 

Legenda: * = Insetos 
Fonte: Autoria própria. 

 

Pelo que mostra as tabelas 6 a grande maioria dos animais citados durante 

a primeira parte do questionário são encontrados na área peridomiciliar4 dos alunos 

de ambas as escolas.  

E que os insetos mais comuns e combatidos na região próxima do domicílio, 

as moscas e baratas, foram confirmados como sendo do grupo Insecta em sua 

maioria nas questões do questionário. Alguns animais considerados erroneamente 

insetos como a minhoca (anelídeo) e o caramujo (molusco) tiveram um resultado 

significativo demonstrando a incerteza por parte dos alunos na sua classificação, 

segundo Costa Neto e Silva (2004), é consequência de um perfil por parte dos 

alunos associado à cultura de se rotular tudo que provoca nojo ou rasteja, como 

inseto. 

                                                           
4 Peridomiciliar: é definido como sendo a área existente ao redor de uma residência, num raio não 
superior a cem metros. 



A forma como os seres humanos percebem, identificam, categorizam e 

classificam o mundo natural influenciam no modo como eles pensam, atuam e 

expressam emoções com relação aos animais (COSTA NETO; SILVA, 2004). As 

atitudes humanas podem estar ligadas ao não conhecimento do animal, a aparência, 

ao fato de trazer prejuízos ou benefícios e até a ideia de sujo ou limpo (COSTA 

NETO; PACHECO, 2004). 

Após a segunda parte do questionário muitos alunos ainda apresentaram as 

mesmas concepções verificadas nas questões um e dois na primeira parte, 

representando 38% do total de alunos que participaram, ou seja, confirmaram em 

todo o questionário que aranha, escorpião, minhoca, embuá, lacraia, entre outros 

são insetos na sua concepção. 

 

 

2.4 SINALIZAÇÕES ACERCA DAS CONCEPÇÕES SOBRE INSETOS 

 

Verificam-se, pelos resultados, que os estudantes desenvolveram ideias 

negativas sobre os insetos em sua maioria, além de apresentarem concepções 

alternativas sobre o grupo Insecta em todos os pontos do questionário.  

As concepções alternativas apresentadas demonstraram uma visão pessoal e 

subjetiva, uma vez que, cada indivíduo internaliza uma experiência a sua maneira 

(OLIVEIRA, 2005). Elas também demonstraram certa coerência entre alunos, sendo 

apresentadas por eles como sendo sensatas e úteis ao que queriam explicar. São 

essas concepções persistentes e resistentes a mudanças demonstradas pelos 

estudantes que podem levá-los a erros conceituais em momentos de aprendizagem 

no futuro. Assim, o estudo das concepções com relação à classe Insecta constitui 

um elemento necessário à compreensão da aprendizagem e das concepções 

alternativas no estudo da Biologia em geral. 

Sobre as concepções alternativas identificadas neste estudo, contrariamente 

ao que seria de esperar, elas permaneceram iguais nas três instituições de ensino.  

Este fato vem confirmar, a semelhança de outros estudos, não só a existência de 

concepções alternativas, mas também no compartilhamento sobre as mesmas ideias 

pelos alunos conforme Carrascosa (2005) cita anteriormente. 



Observando os resultados ficou claro que entre as concepções alternativas 

categorizadas por POZO (1991), a que emergiu de forma mais intensa foi a cultural, 

mais podendo se enquadra qualquer uma das sugeridas anteriormente.  

Dessa forma, os resultados deste estudo, além de estarem em concordância 

com outras investigações desenvolvidas em trabalhos publicados e disponíveis na 

rede, confirmam não só a existência de algumas concepções alternativas 

apresentadas pelos alunos relativos aos insetos, mas também a sua persistência ao 

longo do ensino.  

Assim, ocorre uma implicação, a necessidade de promover uma 

conscientização dos professores para este fato, tendo como consequência, uma 

mudança de atitudes em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Desta 

forma, os docentes não devem tomar como adquirido o conhecimento que seria de 

esperar que os alunos tivessem em determinado nível de escolaridade (Luis, 2004), 

devendo recorrer a um diagnóstico prévio sobre as concepções dos alunos no que 

se refere a assuntos abordados em anos anteriores e que podem constituir uma 

base para a aprendizagem de conhecimentos que vão sendo, sucessivamente, mais 

complexos, principalmente em turmas de ciências do 7º ano.  

Será da mesma forma importante que os professores se certifiquem, se há ou 

não uma progressão em termos de organização conceitual dos diversos assuntos no 

que diz respeito às ideias interiorizadas pelos alunos, em determinados momentos 

do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que a evolução dos conceitos é algo 

que se processa gradualmente e que leva algum tempo.    



3 A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA 

 

 

Uma unidade didática (UD) é um conjunto ordenado de atividades, 

estruturadas e articuladas para a execução de um objetivo em relação a um 

conteúdo proposto (COLL, 1999). 

Além dessa condição básica, é de grande importância, para trabalhar com 

Biologia a partir da elaboração de uma unidade didática e a sua organização deve 

ser prevista passo a passo, com metas claras a serem alcançadas (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010b). 

De acordo com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2010b, p. 

4), a unidade didática:  

 
deve levar em consideração a importância da definição dos 
conteúdos de aprendizagem que são relevantes para o aluno e o 
papel das atividades que são propostas. Os conteúdos de 
aprendizagem podem envolver, na unidade, as dimensões 
conceituais, procedimentais e atitudinais. 
 

Além disso, cada um dos conteúdos possui outras classificações que os 

distingue entre princípios, conceitos e fatos (conceituais), procedimentos manuais e 

intelectuais (procedimentais), e atitudes, valores e normas (atitudinais). 

Esses instrumentos prestam-se fundamentalmente à organização, 

estruturação e hierarquização de conteúdos que sejam essencialmente conceituais, 

como é o caso dos conteúdos da Biologia (MORAES, 2007).  

Elementos didáticos utilizados na efetivação da aprendizagem significativa 

aliadas às unidades didáticas são instrumentos de grande valia para o 

desenvolvimento do conteúdo escolar e para aprendizagem dos alunos. 

Como a aprendizagem significativa é vista como a melhor teoria de 

aprendizagem focada na aprendizagem de conceitos e proposições compostas de 

conceitos (MOREIRA,1982). Ainda segundo ele, trata-se de uma teoria cognitiva de 

aprendizagem com foco na aquisição e retenção do conhecimento, encaixando-se 

muito bem na abordagem de conceito de taxonomia e morfologia envolvendo o 

conteúdo dos Artrópodes. 

 

 



3.1 BREVE DESCRIÇÃO DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE DAVID 
AUSUBEL 

 

Ao falar das concepções alternativas é necessário conhecer um pouco dos 

postulados do psicólogo norte-americano D. P. Ausubel, ponto de partida para se 

iniciar as investigações sobre as CA’s. Pois Ausubel, Novak e Hanesian (1978 apud 

MOREIRA, 2006, p. 13), diz: 

 
[...] Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só 
princípio, diria o seguinte: o fator isolado mais importante que 
influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Verifique 
isso ensine-o de acordo. 
 

 
Ausubel, nas considerações de Moreira (2006), tem seu foco voltado para 

sala de aula propriamente dita, sendo um dos poucos autores que cria um enfoque 

teórico aplicável a este ambiente. E define aprendizagem significativa como um 

processo por meio do qual uma nova informação interage de forma não literal e não 

arbitrária com subsunçores5 específicos existentes na estrutura cognitiva do 

indivíduo. Essa nova informação, ancora-se em conceitos ou proposições relevantes 

já presentes na estrutura cognitiva do aluno. 

Desta forma, aprendizagem é muito mais significativa à medida que o novo 

conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento de um aluno e adquire 

significado para ele a partir da relação com seu conhecimento prévio. Ao contrário, 

ela se torna mecânica ou repetitiva, uma vez que se produziu menos essa 

incorporação e atribuição de significado, e o novo conteúdo passa a ser armazenado 

isoladamente ou por meio de associações arbitrárias na estrutura cognitiva.  

As ideias de Ausubel, cujas formulações iniciais são dos anos 60, 

encontram-se entre as primeiras propostas psicoeducativas que tentam explicar a 

aprendizagem escolar e o ensino a partir de um marco distanciado dos princípios 

conteudistas.  

Neste processo, a nova informação interage em comum à estrutura de 

conhecimento específico, que Ausubel chama de conceito “subsunçor”. 

 Esta é uma palavra que tenta traduzir à inglesa “subsumir”. Quando o 

conteúdo escolar a ser aprendido não consegue ligar-se a algo já conhecido, ocorre 

                                                           
5 Subsunçores: é um conceito, uma ideia, uma proposição já existente na estrutura cognitiva do 
aluno. 



o que Ausubel intitula de aprendizagem mecânica, ou seja, quando as novas 

informações são apreendidas sem interagir com conceitos relevantes existentes na 

estrutura cognitiva. Assim, a pessoa decora fórmulas, leis, mas esquece após a 

avaliação. É no curso da aprendizagem significativa que a definição lógica do 

material de aprendizagem se transforma em sentido psicológico para o sujeito. 

Segundo Ausubel (1963 apud MOREIRA; CABALLERO; RODRIGUEZ, 1997, 

p. 19-20), “a aprendizagem significativa é o mecanismo humano, por excelência, 

para adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e informações representadas 

em qualquer campo de conhecimento”. 

Á medida que a aprendizagem ocorre, conceitos são desenvolvidos, 

elaborados e diferenciados em decorrência de sucessivas interações. Segundo 

Moreira (2006), do ponto de vista ausubeliano, o desenvolvimento de conceitos é 

facilitado quando os elementos mais gerais, mais inclusivos de um conceito são 

introduzidos em primeiro lugar, este é o principio da diferenciação progressiva. 

Para se trabalhar em sala de aula aspectos da aprendizagem significativa na 

unidade didática, antes, torna-se necessário apresentar aos alunos um organizador 

prévio, facilitando o entendimento e abrindo caminhos para as seguintes 

informações conceituais sobre o tema em estudo. 

Organizadores prévios são materiais introdutórios apresentados antes do 

material de aprendizagem em si (MOREIRA, 2006). Nestas considerações 

colocadas, para Ausubel, a principal função do organizador prévio é a de servir 

como uma ponte entre o que o aluno já sabe e o que ele deve saber para que se 

possa ser aprendido de forma significativa.  

Desta forma, os organizadores prévios utilizados como suporte introdutório 

nas aulas de ciências se tornam fontes facilitadoras da aprendizagem significativa 

funcionando como verdadeiras pontes cognitivas (LUIS, 2004). 

Os organizadores prévios podem tanto fornecer “ideias âncora” relevantes 

para a aprendizagem significativa do novo material, quanto estabelecer relações 

entre ideias, proposições e conceitos já existentes na estrutura cognitiva e aqueles 

contidos no material de aprendizagem, ou seja, para explicitar a relacionabilidade 

entre os novos conhecimentos e aqueles que o aprendiz já tem, mas não percebe 

que são relacionáveis aos novos. No caso de material totalmente não familiar, um 

organizador “expositivo”, formulado em termos daquilo que o aprendiz já sabe em 

outras áreas de conhecimento, deve ser usado para suprir a falta de conceitos, 



ideias ou proposições relevantes à aprendizagem desse material e servir de “ponto 

de ancoragem inicial’”. No caso da aprendizagem de material relativamente familiar, 

um organizador “comparativo” deve ser usado para integrar e discriminar as novas 

informações e conceitos, ideias ou proposições, basicamente similares, já existentes 

na estrutura cognitiva. 

Segundo Moreira (2008), os organizadores  prévios  não  são  simples  

comparações introdutórias, pois, diferentemente destas, organizadores, devem: 1  -  

identificar  o  conteúdo  relevante  na  estrutura  cognitiva  e  explicar  a  relevância 

desse conteúdo para a aprendizagem do novo material; 2 – dar uma visão geral do 

material em um nível mais alto de abstração, salientando as relações importantes;. 3 

– prover elementos organizacionais inclusivos que levem em consideração, mais 

eficientemente, e ponham em melhor destaque o conteúdo específico do novo 

material, ou seja, prover um contexto ideacional que possa ser usado para assimilar 

significativamente novos conhecimentos. 

Considerando de importância fundamental o planejamento das atividades a 

serem aplicadas em sala de aula, uma unidade didática proposta para o ensino da 

temática Insecta receberá um subsidio pedagógico mais adequado com as 

concepções alternativas dos alunos, ao ser direcionada por enfoques da 

aprendizagem significativa. Com isso, promove-se um ensino mais ativo, pois nesta 

abordagem pedagógica os alunos ficam mais envolvidos quando existe algo a mais 

do que só ouvir, colocam-se menos ênfase em transmissão de informações, e mais 

no desenvolvimento das habilidades dos alunos, além de  estimular os estudantes 

em atividades como leitura, discussão e escrita.  

Inserindo nessa perspectiva elementos dinamizadores destacam-se: o uso de 

texto de divulgação cientifica, aula expositiva dialogada e jogos de tabuleiro. 

 

 

3.2 TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: UMA FONTE PARA DESENCADEAR O 
ORGANIZADOR PRÉVIO 
 

Escritos contendo informações científicas acerca dos conteúdos didáticos 

explorados nos diferentes níveis de ensino são encontrados em periódicos, revistas 

e jornais, de circulação nacional e regional, permitem a compreensão de conceitos 



necessários à construção do conhecimento e apresenta-se como um recurso 

didático que, diferentemente das práticas tradicionais, possibilita a realização de 

atividades em que os alunos podem tomar posição e construir juízos de valor, para 

recriar, estabelecer relações e mobilizar seus conhecimentos para a sua vivência 

diária (MENEGAT; BATTISTEL, 2005).  

De acordo com Nantes e Gregório (2007), o Texto de Divulgação Científica 

(TDC) é oriundo da junção de dois gêneros: o discursivo e o jornalístico. O primeiro 

serve como fonte de informação e o segundo faz a adaptação da informação de tal 

forma que seja compreendida pelos leitores. 

Desta forma, utilizando o texto de divulgação científica, o aluno tem contato 

com os acontecimentos e fenômenos de seu dia a dia que relacionados aos 

conteúdos específicos em estudo, criando soluções, problemas, cuja análise 

estabelece novos significados para os temas abordados em sala de aula.   

De acordo com Santos (2003), o TDC está presente cada vez mais cedo na 

vida do discente e tem um papel especial no que tange aos alunos adolescentes de 

7ª e 8ª séries. Em plena adolescência, por exemplo, tem relevância especial para os 

alunos e grupos de amigos o conhecimento sobre os processos do corpo, a 

sexualidade, os esportes, a identidade social, o funcionamento do micro e do macro 

mundo.  

Assim, o TDC provoca a curiosidade sobre os mais variados conhecimentos, 

fornece um conjunto de conhecimentos sistematizados, possibilita ao aluno se 

apossar de uma incrível organização lógica do pensamento e oferece-lhe um 

conjunto precioso de ferramentas para a conquista do espaço físico e social. Além 

do mais, o contato mais cedo com o gênero textual científico possibilita 

aprendizagens diversas para proporcionar o enriquecimento do vocabulário. 

Para Almeida (2012), textos de divulgação científica em sala de aula são  

vistos como algo vantajoso tanto para a prática docente, quanto para a 

aprendizagem dos alunos. E, Gouvêia (2000) diz que ao considerar que a 

divulgação científica exerce um papel social fundamental para a formação de 

cidadãos, já que os conhecimentos científicos e tecnológicos tornam-se acessíveis 

aos sujeitos-alunos. 

 

 



3.3 AULA EXPOSITIVA DIALOGADA 

 

A aula expositiva dialogada, segundo Veiga (1991), é uma estratégia de 

ensino bastante utilizada nos dias de hoje e pode ser descrita como uma exposição 

de conceitos, com a participação ativa dos alunos, onde o conhecimento prévio é 

extremamente importante, devendo ser considerado este o ponto de partida para o 

início da aula. O professor, ao aplicar uma aula dialógica leva os alunos a 

questionarem, discutirem e interpretarem o objeto de estudo com as situações das 

realidades que podem ser levantadas pelos próprios alunos (GIL, 1997). A aula 

dialogada permite uma aproximação entre o professor e o educando, pois há 

estímulo ao pensamento crítico e investigativo dos alunos. 

O diálogo deve ser a ferramenta chave na estratégia de aula expositiva, pois 

favorece a análise crítica, a produção de novos conhecimentos e propondo aos 

alunos a superação da passividade e da falta de mobilidade no ensino. Para isso, é 

necessário um questionamento, por isso, para planejar uma aula expositiva 

dialogada é necessário que o professor prepare algumas questões convidativas para 

os alunos sobre o tema da aula proposta, questões desafiadoras e que sejam dentro 

de sua capacidade de resposta. Caso contrário, o professor corre o risco de não 

obter nenhuma resposta para suas perguntas e a aula continuar tradicional, segundo 

a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2010ª). Nesta estratégia as 

operações do pensamento mobilizadas são a obtenção e organização de dados, 

interpretação crítica do objetivo de estudo apresentado, decisão, comparação, 

resumo e aplicabilidade do objetivo de estudo na atividade profissional 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010ª).  

 

 

3.4 JOGOS DE TABULEIRO 

 

O jogo, seja ele lúdico e infantil ou não, é uma atividade que está presente na 

humanidade desde os primórdios da existência. Segundo Paula (1996), o jogo 

manifesta-se no princípio de todas as coisas, no ato da Criação, portanto tudo já foi 

criado como jogo lá no início, cabendo ao homem recriar sua própria vida, na 



medida em que se entrega a ela de maneira intensa e total, ou seja, em atitude de 

jogo. 

Kishimoto (1998), ao versar sobre a trajetória dos jogos, retoma  Aristóteles,  

visto que o filósofo indicava os jogos como uma forma eficiente na  educação infantil, 

por meio da compreensão das regras as crianças estavam sendo preparadas para o 

mundo que as aguardava, ou seja, a vida adulta.   

Os jogos de tabuleiro são importantes para exercitar a mente, desenvolvendo 

o raciocínio, a concentração e a criatividade. Além de auxiliar na área cognitiva eles 

auxiliam também na questão disciplinar (PAULA, 1996). 

As regras bem definidas de cada jogo colaboram para criar o hábito de 

atenção às regras de forma geral. Sem perceber o aluno se torna mais disposto a 

cumprir regras que são comuns a todos e a respeitar o direito do outro. 

Outro fator importante nas partidas é que os alunos aprendem a competir de 

forma saudável. Aprendem que nem sempre é possível ganhar e que as derrotas 

servem para repensar os erros acontecidos e partir deles serem construídas 

estratégias para que os obstáculos possam ser vencidos. Assim como os obstáculos 

que enfrentamos na vida cotidiana. 

Brandes e Philips (1977 apud FREITAS; SALVI, [20--?], p. 5) “afirma que os 

jogos criam interesse quando postos em prática com finalidade e com eficiência, 

podendo se tornar a moldura na qual se desenvolvem todas as outras atividades”. 

Para Feijó (1992 apud FREITAS; SALVI, [20--?], p. 5), “o lúdico é uma 

necessidade básica da personalidade, do corpo e da mente, fazendo parte das 

atividades essenciais da dinâmica humana caracterizada por ser espontânea 

funcional e satisfatória”. O jogo também assegura que é jogando que a criança 

aprende o valor do grupo como força integradora, o sentido da competição salutar e 

da colaboração consciente e espontânea.  

Experiências utilizando o lúdico, incluindo os jogos diversos, têm sido 

constantemente empregadas como elementos didáticos na sala de aula. Como visto 

em Araújo-de-Almeida (2010), a aprendizagem por meio do lúdico permite o 

desencadear para uma construção do conhecimento e aprimora o interesse dos 

alunos pelas atividades dinamizadoras no percurso da aula.  

Para Santos (1999 apud FREITAS; SALVI, [20--?], p. 6):  

 



o lúdico é uma maneira que o indivíduo tem de expressar-se e 
integrar-se ao ambiente que o cerca. Por meio das atividades lúdicas 
ele assimila valores, adquire conhecimento em diversas áreas do 
conhecimento, desenvolve o comportamento e aprimora as 
habilidades motoras. Também aprende a assumir responsabilidades 
e se torna sociável e mais crítico. Por meio do lúdico o raciocínio é 
estimulado de forma prazerosa e a motivação em aprender é 
resgatada.   
 

De acordo com Tezani (2004), “profissionais da área educacional, 

comprometidos com a qualidade da sua prática pedagógica, reconhecem a 

importância do jogo como um veículo para o desenvolvimento social, emocional e 

intelectual dos alunos”. Além disso, Lacanallo  et  al.  (2003)  explicam  que  nos  

jogos  de  regras  existe  algo  mais  que  a  simples diversão e interação, pois eles 

revelam uma lógica diferente da racional. Fundamentos teóricos baseados em 

Piaget (1978) e Vygotsky (1999) apresentam o jogo como essencial na vida da 

criança.  O jogo permite que as crianças interajam com a realidade e estabeleçam 

relações com o mundo em que vivem. Nesse sentido, reconhecemos que o jogo é 

um importante meio para proporcionar uma aprendizagem ativa (APÊNDICE F), pois 

a chave, então, para aprendizagem ativa é o papel que experiências passadas 

exercem no processo de aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 APLICAÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA 

 

Pretendendo atingir uma aprendizagem para o ensino do tema insetos, foi 

pensada em uma unidade didática que envolvesse estratégias pedagógicas 

significativas e, ao mesmo tempo, em que abordassem os conhecimentos 

aprendidos durante as aulas do mestrado. A unidade didática foi aplicada na escola 

E1, pois apresentou uma melhor carga horário e disponibilidade de tempo entre os 

conteúdos para aplicação da unidade por parte do pesquisador. Desta forma, o que 

se descreve a seguir corresponde, inicialmente, a uma explicitação da importância 

do estudo dos insetos e em seguida são destacados considerações sobre o 

percurso didático efetuado no processo de aprendizagem dos alunos envolvidos na 

avaliação da unidade didática sobre insetos. 

Os insetos são animais interessantes para serem usados como ferramenta 

de ensino porque são extremamente abundantes e diversificados, podem ser 

encontrados em qualquer lugar e em quase todas as épocas do ano em nossa 

região. Também devido a sua “onipresença” os insetos participam de todos os 

processos ecológicos, sendo, portanto, essencial que os alunos os conheçam para 

melhor compreender a natureza em seu equilíbrio e desequilíbrio (BORROR; 

DELONG, 1969). Em termos práticos, muitos processos que ocorrem em qualquer 

ser vivo podem ser observados num primeiro momento nos insetos, com a vantagem 

de que seu estudo impõe menos restrições. Além disso, seu ciclo de vida curto, sua 

facilidade de criação e obtenção e as grandes mudanças pelas quais passam ao 

longo da vida, fazem desses animais excelentes modelos para utilização em 

demonstrações e experimentações com objetivos didáticos. Nesse sentido, a 

unidade didática “Aprendendo conceitos sobre insetos” (Apêndice C) organizados 

para diferentes grupos da classe Insecta envolve aspectos didáticos que diferenciam 

a aprendizagem do aluno por meio de diálogos, leituras de textos e jogos. 

Partindo do conhecimento prévio dos alunos oriundo do questionário aplicado 

sobre insetos, promoveu-se um dialogo com os alunos sobre a temática insetos, 

principalmente enfocando algumas peculiaridades mais comuns. Após diálogos 

interativos com os alunos, segue-se a leitura de um artigo de divulgação cientifica e 

conclui-se com um jogo de tabuleiro. 

 

 



4.1 VISUALIZAÇÕES DE CONCEITOS SOBRE INSETOS DO COTIDIANO: UM 

DIALOGO INTRODUTÓRIO 

 

No primeiro momento os alunos foram levados a se questionarem e 

discutirem entre se sobre as situações levantadas durante o diálogo estimulando o 

seu pensamento sobre o conceito e entendimento acerca das características de um 

inseto e dos artrópodes, como professor coube organizar o pensamento e discursão 

entre eles além de fazer questionamentos buscando descobrir onde surgiram tais 

conhecimentos nos alunos. Está etapa levou em média uma aula para ser finalizada. 

Na primeira aula foi apresentado aos alunos o quebra cabeça no qual 

montado mostraria um inseto, nesse caso para todos os alunos era uma abelha, 

onde após montada apareciam lacunas, espaço, para que os alunos completassem 

com as características básicas dos insetos que eles conheciam. 

A estratégia da aula expositiva dialogada com participação ativa dos alunos 

foi bastante eficiente para averiguar se os dados respondidos no questionário 

diagnostico correspondiam aos conhecimentos prévios para permitir mostrar aos 

alunos sobre os insetos, seus entendimentos e conceitos adquiridos no seu 

cotidiano.  

    

 

4.1.1 O caso da bata d’água – um texto de divulgação cientifica 

 

O texto de divulgação cientifica utilizado como organizador prévio foi retirado 

da revista Ciência Hoje para Crianças de agosto de 2012, de autoria de Jaqueline 

Gonsalves, intitulado “Você sabia que barata-d’água não é barata?”. 

Após a leitura do texto os alunos foram novamente levados a se questionarem 

sobre o que realmente eles conheciam que era e não era inseto, e nesse momento 

seus questionamentos e curiosidades foram aguçadas de forma intença, foi aberto o 

caminho para as seguintes informações conceituais sobre o tema estudado a partir 

do livro texto adotado, sempre utilizando a ferramenta da aula dialogada. Nesse 

momento foram utilizados duas aulas para desenvolver os dois momentos. 

A exploração de uma leitura acompanhada de dialogo exige que o  professor 

esteja preparado com questões convidativas para os alunos dentro da capacidade 

de resposta deles (GIL, 1997) desta forma, a aula foi levada para o ponto de 



comparação entre os indivíduos do grupo Artrópoda, sobre os animais que eles 

conheciam e afirmavam que eram insetos e sobre os que não eram insetos. 

 

 

4.1.2 Comparando insetos com outros artrópodes no jogo de tabuleiro 

 

Na quarta aula os alunos já tinham estudado o conteúdo referente aos insetos 

e aos artrópodes em geral, do seu material escolar, além de ter respondido 

atividades disponibilizadas pelo livro. 

O jogo Duelo dos artrópodes foi apresentado aos alunos, que em grupos de 

quatro alunos foram convidados a jogarem entre grupos para ver qual equipe 

aprendeu e compreendeu os conceitos e características sobre os insetos e suas 

diferenças entre os demais artrópodes. O ponto chave do jogo foi fazer com que o 

aluno demonstrasse ter aprendido os conceitos sobre os insetos e suas diferenças 

para os demais indivíduos do grupo mais abrangente (os artrópodes). 

Durante o jogo não podia consultar nenhum material, apenas os colegas do 

grupo, o que demonstrou que aqueles alunos que compreenderam o assunto de 

forma mais rápida foi o líder do grupo e responsável por dar as respostas, mas 

mesmo assim os questionamentos eram sempre resolvidos em equipe e, até 

mesmo, os resquícios de informações equivocadas de suas concepções eram 

corrigidas durante a disputa do jogo, ao professor coube apenas orientar as disputas 

e fazer os desempates quanto às respostas de cada grupo.  

O jogo despertou interesse dos alunos e estimulou uma disputa amigável 

entre eles, na qual se demonstraram dispostos a cumprir as regras do jogo, o que 

mostrou uma disputa saldável.  

Segundo Gadotti (1993), a criança e mesmo o jovem apresentam uma 

resistência à escola e ao ensino porque, acima de tudo, a escola não é lúdica, não é 

prazerosa. O lúdico apresenta valores específicos para todas as fases da vida 

humana. Assim, na infância e na adolescência, o jogo, o lúdico, poderia ter uma 

finalidade, antes de tudo, pedagógica. Dessa forma, o jogo, como atividade lúdica, 

poderia ser utilizado para complementar as atividades teóricas (GADOTTI, 1993). 

No final os alunos mostram-se satisfatoriamente envolvidos com o jogo e com 

a forma que as perguntas foram colocadas para se vencer o jogo. Além de exercitar 

a mente, e desenvolver o raciocínio e a concentração, o jogo pode ser utilizado 



como uma ótima fonte de avaliação do aprendizado dos alunos para os conceitos 

abordados durante a unidade didática (PAULA, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As concepções apresentadas pelos alunos sobre a classe Insecta realmente 

existem e são marcadas, principalmente, por elementos sociais e culturais do seu 

cotidiano, regionalismos, mas também por fatores afetivos e emocionais: os insetos 

são facilmente associados a histórias de feitiçaria, filmes, mundo subterrâneos, 

sugerindo mau agouro, além de se transformar em objeto de maus tratos pelas 

crianças e mesmo pelos adultos. 

Muitas das concepções alternativas verificadas são obstáculos à 

aprendizagem dos conceitos científicos, necessitando assim, ser reconhecidas pelo 

professor. Para que, no processo de ensino, haja superação das concepções, faz-se 

necessário utilizar estratégias que conduzam os alunos a reconhecer que os 

conhecimentos científicos são mais adequados para compreensão desses 

fenômenos.  

Para que o professor direcione a percepção dos alunos na superação de suas 

concepções alternativas incorretas e rompendo com as mesmas, há necessidade 

que ele saiba organizar o ensino na direção dos conceitos científicos. Nesse sentido, 

ele deve procurar atingir competências nos estudantes, no momento de selecionar 

ou elaborar uma Unidade Didática a ser aplicada. Este elemento pedagógico deve 

levar em consideração a importância da definição dos conteúdos de aprendizagem 

relevantes ao aluno e ao papel das atividades que são propostas. Há necessidade 

que os conteúdos de aprendizagem envolvam as dimensões conceituais, 

procedimentais e atitudinais.  

Considerando que há generalizações, por parte dos alunos, em considerar 

insetos como animais nojentos, asquerosos ou causadores de doenças, então, 

anelídeos, moluscos e até vertebrados como ratos e cobras são categorizados como 

sendo do grupo Insecta. Sendo assim, para que haja possibilidade de uma 

aprendizagem significativa e/ou mesmo ativa no processo de ensino aprendizagem é 

necessário que informações prévias sejam levadas em consideração no momento 

de se montar uma Unidade Didática a ser aplicada em sala de aula.  

A aplicação da unidade didática construída após o acesso as concepções dos 

alunos possibilita uma aprendizagem dos conceitos sobre insetos de forma mais 

ativa em consequência de um maior envolvimento proporcionado pela aplicação de 



diferentes situações facilitadoras da aprendizagem. A motivação e interação dos 

alunos com os conteúdos ganham força a medida que se enriquece a unidade 

didática com elementos de interesse da turma: como o texto de divulgação cientifica, 

os jogos e diálogos. 

A Inclusão de atividades significativas faz com que os alunos passem a 

acertar sobre o que é um organismo pelas suas características exclusivas extraídas 

dos conteúdos científicos e não por opiniões formadas do cotidiano.  

Atividades, entre elas, texto de divulgação científica como fonte para 

desencadear o organizador prévio, aula expositiva dialogada e jogos lúdicos são 

exemplos de atividades que proporcionam aprendizagens mais ativas ao explorar 

conceitos biológicos complexos, incluindo, temas pouco atrativos , tais como o 

estudo taxonômico dos animais. 
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APÊNDICES 



APÊNDICE A – Questionário aplicado 

 

 

ESCOLA: __________________________________________________________________ 

ALUNO:___________________________________________________________________ 

SÉRIE: ________ TURMA: ________ DATA: ________ CIDADE: _______________________ 

 

 
Parte 1 
 
 
1. O que é um inseto? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
2. Quais os insetos que você conhece? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
3. Quais as suas impressões sobre os insetos? (impressão= pensamento ou sentimento acerca de 
algo) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
4. Dentre os seguintes nomes de animais abaixo circule só aqueles que sejam insetos. 
 

aranha – mosquito – cobra – borboleta – besouro – escorpião – abelha – caramujo – minhoca – 
mosca – rato- pulga – camaleão – carrapato  

 

5. Quando você vê um INSETO como você se sente? Marque a opção representada nas figuras 

abaixo: 

 



Parte 2 

ALUNO:___________________________________________________________________ 

1) De acordo com a sequência de imagens apresentadas, marque VERDADEIRO para o que você 
considera inseto ou FALSO para o que você não considera inseto. 
 

 
A – VERDADEIRO (    )            FALSO  (    ) 

 

 
M –VERDADEIRO   (    )           FALSO (    ) 
 

B –VERDADEIRO  (    )            FALSO  (    ) 
 

 
N –VERDADEIRO   (    )            FALSO  (    ) 
 

 
C –VERDADEIRO   (    )            FALSO  (    ) 

 

 
O –VERDADEIRO   (    )           FALSO  (    ) 
 

 
D –VERDADEIRO   (    )            FALSO  (    ) 

 

 
P –VERDADEIRO    (    )               FALSO (    ) 
 

 
E –VERDADEIRO   (    )            FALSO  (    ) 

 

 
Q –VERDADEIRO   (    )           FALSO  (    ) 
 

 
F –VERDADEIRO   (    )            FALSO  (    ) 

 

 
R –VERDADEIRO   (    )           FALSO  (    ) 
 

 
G –VERDADEIRO  (    )           FALSO  (    ) 

 

 
S –VERDADEIRO   (    )           FALSO  (    ) 
 

 
H –VERDADEIRO  (    )           FALSO  (    ) 

 

 
T –VERDADEIRO   (    )           FALSO  (    ) 
 

I –VERDADEIRO (    )             FALSO  (    ) U –VERDADEIRO   (    )          FALSO  (    ) 

 
J –VERDADEIRO   (    )            FALSO  (    ) 

 

 
V –VERDADEIRO   (    )          FALSO  (    ) 
 

 
L –VERDADEIRO   (    )            FALSO  (    ) 

 

 
X –VERDADEIRO   (    )          FALSO  (    ) 
 

 
 

Z –VERDADEIRO   (    )          FALSO  (    ) 
 

 
2)  Entre as ilustrações vistas na apresentação, liste as 3 imagens de insetos que mais lhe chamaram 
atenção de acordo com a importância:  
1º__________________________________      

2º__________________________________      

3º__________________________________ 

3) O que o levou a fazer essa escolha para a sequência de imagem acima. 
___________________________________________________________________________ 

 



APENDICE B – Sequência de imagens apresentadas no PowerPoint na parte dois, 

questão 1 do questionário. 

 

Figura 5 – Imagens apresentadas na segunda parte do questionário 

 
Fonte: Autoria própria. Imagens adaptadas do site Google, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE C – Unidade didática 

 

 

UNIDADE DIDÁTICA 

Aprendendo conceitos sobre os insetos 

Disciplina: Ciências 

Tema/Conteúdo: Filo Arthropoda – Classe Insecta 

Número de aulas: quatro horas/aulas. 

 

Apresentação 

Os insetos são animais artrópodes que apresentam corpo segmentado em 

cabeça, tórax e abdome e três pares de pernas. Ao longo de milhares de anos de 

evolução, esses organismos desenvolveram uma extraordinária capacidade 

adaptativa em quase todos os tipos de ecossistemas terrestres, exceto os mares 

(BORROR; DELONG, 1969). Cerca de um milhão de espécies vivas de insetos já 

foram descritas pela ciência, mas as estimativas chegam a supor um número de 30 

milhões de espécies (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2011). De acordo com este autor, 

os insetos provavelmente constituem 60% da vida animal na Terra. 

Os alunos durante as aulas costumam classificar como insetos outros 

animais que não pertencem à classe Insecta, como aranhas, diplópodes e 

quilópodes, assim como, cobras e ratos (COSTA NETO; PACHECO, 2004). E 

normalmente esses animais são considerados como nojentos, nocivos, perigosos, 

ou que podem causar algum dano à saúde humana (COSTA NETO; SILVA, 2004). 

Os alunos do sétimo ano de ensino demonstram certa confusão quanto ao 

entendimento do filo artrópode muito frequente, da classe Insecta e a falta de 

domínio de/na aplicação de informações cientificas. 

Considerando o conceito científico, a categoria inseto está atualmente bem 

definida. Mas, para uma parte da população, os insetos são considerados como 

bichos feios, inúteis e nojentos (COSTA NETO; SILVA, 2004). O modo como os 

seres humanos percebem, identificam, categorizam e classificam o mundo natural 

influenciam no modo como eles pensam, atuam e expressam emoções com relação 

aos animais (COSTA NETO; SILVA, 2004). As atitudes relacionadas aos seres 

diversos podem estar ligadas ao não conhecimento do organismo, a aparência, ao 



fato de trazer prejuízos ou benefícios e até a sua ideia de sujo ou limpo (COSTA 

NETO; PACHECO, 2004).  

De acordo com Pozo et al. (1991), as pesquisas em educação têm se 

preocupado com a análise das concepções alternativas dos alunos, uma vez que a 

aprendizagem escolar é influenciada pelo que o aluno já sabe, e principalmente, 

pelo fato das concepções alternativas não coincidirem com o que é cientificamente 

aceito. Essas considerações são básicas no processo da aprendizagemsignificativa. 

Ausubel e Iñesta (1976) diz que para alcançar a aprendizagem significativa é 

necessário determinar o que o aluno já sabe e ensinar a partir disto. 

 

Objetivos gerais: Desenvolver no aluno a compreensão sobre os organismos da 

classe Insecta, suas características e formas de vida, capacitando o aluno a 

perceber as diferentes formas de vidas existentes no grupo artrópode, bem como a 

importância que os insetos apresentam em seu contexto mais geral e nas 

considerações particulares. 

 

Objetivos específicos: Conhecer os diferentes tipos de insetos. Apresentar os 

insetos em suas características principais, sua riqueza de hábitos e comportamentos 

e suas interações com o ambiente. Relacionar as características do grupo de 

insetos, incluindo morfologia externa dos grandes grupos dos artrópodes. 

 

Atividades previstas 

Tornando como elemento didático a aplicação de uma aula expositiva 

dialogada/dialógica utilizando o texto de divulgação científica juntamente com um 

jogo de quebra cabeça sobre insetos, com um nível mais de abstração, que integre 

as ideias mais gerais àquelas mais especificas sobre o conteúdo, é necessário que 

sejam apresentadas para que as novas informações e conceitos posteriormente 

colocados do livro texto tornem-se claras e o processo de diferenciação seja efetivo. 

Após a realização de um dialogo informando sobre os direcionamentos da 

aula utilizando texto de divulgação cientifica, que no caso do estudo dos insetos 

encontram-se frequentemente em diversas fontes de divulgação, apresenta-se aos 

alunos um jogo de tabuleiro sobre os insetos, intitulado Jogo dos Artrópodes (Figura 

6), um exemplo de jogo dinâmico e criativo.  



O jogo sendo realizado com dois ou até seis participantes, cada um escolhe 

uma ficha colorida, para iniciar a dinâmica. Cada jogador joga o dado e aquele com 

maior valor inicia o jogo, em caso de empate, efetua-se novamente o dado, até sair 

um vencedor. 

O jogo consiste em responder, de forma correta, as fichas de perguntas ao 

avançar sobre as casas do jogo e chegar até a casa final, quanto mais acertos mais 

rápido o jogador chega ao final, mas tendo cuidado com os obstáculos do jogo, 

feitos para aumentar as habilidades dos alunos e dificultar a chegada ao final do 

jogo. 

No passo seguinte os alunos terão uma atividade no livro texto para avaliar o 

quanto foi compreendido sobre as características dos insetos e suas diferenças para 

as demais classes de artrópodes. 

 

Recursos 

• Quadro branco e pincel; 

• Cópias do texto de divulgação científica em quantidade adequada; 

• Jogo de tabuleiro pode ser confeccionado antes e levado pelo 

professor ou ser confeccionado pelos alunos durante a unidade 

didática; 

• Tampas de garras de refrigerante; 

• Um dado; 

• Cartolinas para confecção do jogo e das cartas; 

• Lápis, giz de cera e tinta para colorir. 

 

Avaliação 

A avaliação dessa unidade didática acontecerá de forma contínua, o 

professor acompanhará toda a participação e o desempenho dos alunos durante a 

realização das atividades. 

Na parte final, pode-se fazer uma sistematização dos conteúdos abordados, 

no TDC, no conteúdo do livro didático e no jogo de tabuleiro. O professor pode 

desenvolver essa avaliação escrevendo no quadro um mapa de conceito. É 

interessante que se trabalhe com mapa conceitual, visto que é uma estratégia 

potencialmente facilitadora de uma aprendizagem significativa. O mapa conceitual 



apresenta-se como um resumo esquemático, possibilitando ao aluno a organização 

de informações do conteúdo conceitual da unidade e o professor apoiado na aula 

dialogada e nas atividades propostas pelo livro, avalia o grau de entendimento e 

aprendizagem dos alunos durante as aulas. Pode ser utilizado como uma alternativa 

para representar as estruturas e proposições conceituais dos alunos, para 

organização do plano de ação, no sentido de ajudar aos alunos a aprender a 

aprender (GOWIN; NOVAK, 1988 apud NUÑEZ; SILVA, 2008b).   

Essa estratégia facilita também o trabalho do professor na organização da 

sua atividade de ensino, auxilia o aluno a perceber a relação entre os conceitos em 

ordem sistemática; estabelecendo, assim, uma relação interativa com seus alunos; 

permite diagnosticar e controlar a aprendizagem por meio da identificação de 

conceitos compreendidos de forma equivocada; ou mesmo do alcance dos objetivos 

propostos na unidade didática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE D – Termo de consentimento para o diretor 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA POS-GRADUACAO EM ENSINO DE CIENCIAS NATURAIS E MATEMATICA 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA  

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) Sr(a). Diretor(a) da Escola ____________________________, 

gostaria de convidar os alunos do 7º ano __, a participar de um estudo denominado 

Estudo das Concepções Alternativas Sobre Insetos, cujos objetivos são: conhecer 

as concepções dos alunos sobre insetos, desenvolver uma sequencia didática sobre 

os insetos e verificar o que foi alcançado como resultado. Esta pesquisa é justificada 

pela importância de se conhecer as concepções alternativas dos alunos para melhor 

desenvolver os trabalhos docentes, levando os alunos a quebra do paradigma e 

aprender os novos conceitos científicos. 

Estou ciente de que a privacidade será respeitada, ou seja, nome ou 

qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, identificar, será 

mantido em sigilo. 

Também informo que pode haver recusa à participação no estudo, bem 

como pode ser retirado o consentimento a qualquer momento, sem precisar haver 

justificativa. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são mestrando do 

PPGECNM Rodrigo Lucas de Lima e a orientadora Profª DRª Elineí Araújo de 

Almeida, ambos pertencentes à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

contato respectivamente pelos telefones _________ e _________.  

 

Natal, ___ de maio de 2012. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do(a) representante legal da escola 

 

____________________________________________________ 

Rodrigo Lucas de Lima (Responsável pela pesquisa) 



APÊNDICE E – Termo de consentimento para o professor 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA POS-GRADUACAO EM ENSINO DE CIENCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA  

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA  

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) Sr(a). Professor(a) da disciplina de Ciências da 

________________________________, gostaria de convidar os alunos do 7º ano, a 

participar de um estudo denominado Estudo das Concepções Alternativas Sobre 

Insetos, cujos objetivos são: conhecer as concepções dos alunos sobre insetos, 

desenvolver uma sequência didática sobre os insetos e verificar o que foi alcançado 

como resultado. Esta pesquisa é justificada pela importância de se conhecer as 

concepções alternativas dos alunos para melhor desenvolver os trabalhos docentes, 

levando os alunos a quebra do paradigma e aprender os novos conceitos científicos. 

Estou ciente de que a privacidade será respeitada, ou seja, nome ou 

qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, identificar, será 

mantido em sigilo. 

Também informo que pode haver recusa à participação no estudo, bem 

como pode ser retirado o consentimento a qualquer momento, sem precisar haver 

justificativa. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são mestrando do 

PPGECNM Rodrigo Lucas de Lima e a orientadora Profª DRª Elineí Araújo de 

Almeida, ambos pertencentes à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

contato respectivamente pelos telefones _________ e _________.  

 

Natal, ___ de maio de 2012. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do(a) Prof. da disciplina 

____________________________________________________ 

Rodrigo Lucas de Lima (Responsável pela pesquisa) 



APÊNDICE F - Jogo dos Artrópodes  

 

 

 

 

Figura 6 - Jogo dos Artrópodes inspirado no Jogo duelo das criaturinhas. 

 

 

Fonte: Autoria própria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



ANEXO A – Jogo duelo das criaturinhas da Ciranda Cultural Editora que inspirou o 

Jogo duelo dos artrópodes 

 

 

 

Figura 7 – Jogo de tabuleiro sobre os insetos e filo artrópode 

 

Fonte: Cerino, 2010. 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Peças do jogo 

 
 

Fonte: Cerino, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO B – Proposta de organizador prévio 
 
 

Figura 9 – Texto de divulgação científica utilizado como organizador prévio 
 

 
 

Fonte: Gonçalves, 2012, p. 17. 
 
 
 



ANEXO C – Jogo introdutório 
 
 
Figura 10  - Jogo de quebra cabeça como fonte das ideias mais gerais do conteúdo. 

 

 

 

Fonte: http://educacao.uol.com.br/album/insetos-curiosidades_album.htm 

 


