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RESUMO 

A Biologia é importante para compreender a vida, os seres vivos e a interação 
desses com o meio.  Sendo assim, o presente Trabalho de Conclusão de Curso teve 
como objeto de estudo as concepções e saberes dos alunos dos segundos (N=47) e 
terceiros anos (N=51) do Ensino Médio sobre a influência do organismo modelo 
Drosophila melanogaster e a importância de se trabalhar este organismo na 
disciplina de Biologia (especificamente Zoologia e Genética). O objetivo central foi 
trabalhar os conceitos de ecologia, dimorfismo sexual, ciclo de vida, genótipo e 
morfológico. Além disso, mostrar a importância de D. melanogaster como ferramenta 
didática facilitadora no processo ensino-aprendizagem, desenvolvendo, nos 
discentes e docentes da EREM Professor Barros Guimarães, competências inter e 
intrapessoais. O trabalho foi desenvolvido com alunos na cidade de Glória do Goitá, 
interior de Pernambuco. A metodologia utilizada inclui questionários de pré-teste e 
pós-teste, utilizando a teoria da aprendizagem significativa de David Paul Ausubel 
para analisar as concepções e saberes dos alunos. Foram elaborados e executados 
modelos didáticos, cartilha e maquete para as aulas ministradas sobre os assuntos 
abordados. Após a aplicação das atividades, foram obtidos resultados positivos e os 
objetivos propostos foram alcançados. Houve um aprimoramento nos 
conhecimentos básicos dos discentes sobre o organismo modelo D. melanogaster e 
sua influência na Biologia. 

Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Ensino Médio. David Paul Ausubel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Biology is important to understand the life, living beings and the interaction with the 
environment. Thus, the present work of completion of course had as object of study 
the conceptions and knowledge of students of seconds (N=47) and third years 
(N=51) of High School about the influence of the model organism Drosophila 
melanogaster and the importance of working this organism in the discipline of Biology 
(specifically Zoology and Genetics). The central goal was to work the concepts of 
ecology, sexual dimorphism, life cycle, genotype and morphology. In addition, 
demonstrate the importance of D. melanogaster as a teaching tool facilitator in the 
teaching-learning process, developing, the students and teachers of the EREM 
Professor Barros Guimarães, inter and intrapersonal skills. The study was developed 
with students in the city of Glória do Goitá, interior of Pernambuco. The methodology 
includes questionnaires for pre-test and post-test, using the theory of significant 
learning from David Paul Ausubel to analyze the conceptions and knowledge of 
students. Were prepared and implemented didactic models, booklet and mockup for 
the classes on the subjects covered. After the implementation of the activities, 
positive results were obtained and the proposed objectives were achieved. There 
was an improvement in basic knowledge of students about the model organism D. 
melanogaster and its influence on Biology. 

Keywords: Significant learning. Education. David Paul Ausubel. 
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1 INTRODUÇÃO 

Surgiram algumas perguntas norteadoras ao longo deste trabalho, como: a) 

será que modelos didáticos com Drosophila colaboram para uma aprendizagem 

significativa dos assuntos pré-estabelecidos em sala de aula? b) ao serem 

apresentados a este organismo, os alunos poderiam compreender sua importância 

para a construção do conhecimento da Genética atual? É possível que os modelos 

didáticos com Drosophila colaborem de forma significativa para as aulas expositivas, 

servindo como ferramenta de ensino-aprendizagem e apropriação dos conteúdos de 

genética e zoologia? 

Diante das dificuldades perceptíveis dos docentes em trabalharem a disciplina 

de Genética no ensino de Biologia (COELHO et al., 2008) e diante das muitas 

possibilidades de utilizar Drosophila no ensino de Ciências e Biologia, o presente 

trabalho pode demonstrar a significância de se trabalhar conceitos nestas áreas, 

utilizando Drosophila como organismo-modelo, e pode também apresentar novas 

estratégias metodológicas para tornar a aprendizagem mais significativa.   

Trabalhar conceitos sobre Genética e Zoologia é importante para a 

compreensão da vida, dos seres vivos e suas interações, embora seja um grande 

desafio para professores e alunos (SARTORETTO; FARIAS, 2010). A disciplina de 

Genética proporciona bases de conhecimentos para diversos assuntos relacionados 

ao nosso cotidiano, tais como: avanços na biotecnologia, os prós e contras dos 

produtos geneticamente modificados, a clonagem de organismos, causas de 

diversas doenças, porque parecemos com os nossos pais, entre outros. Com a 

evolução da biologia molecular, houve ainda progressos nas pesquisas da cura do 

câncer, de doenças imunodepressoras e tantas outras associadas à hereditariedade 

(GATTÁS et al., 2002). 

Diante disto, é interessante tornar conhecido em sala de aula um dos mais 

relevantes organismo-modelo na área da Genética, a Drosophila melanogaster, pois 

foi por meio deste organismo, conhecido também como mosca-da-banana ou 

mosca-das-frutas, que o zoólogo e geneticista Thomas Hunt Morgan (1866-1945) 

demonstrou sua importância na biologia evolutiva, usada para sustentar e confirmar 

as teorias da hereditariedade no início do século passado (MORGAN, 1910; 

GOMES, 2001; MARTINS; BRITO, 2006).  
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Estes organismos, além de serem importantes modelos para a Genética atual 

em seus avanços em pesquisas sobre algumas doenças hereditárias e 

degenerativas, como o mal de Parkinson, são também importantes ferramentas 

facilitadoras no processo ensino-aprendizagem de zoologia, pois podem ser 

trabalhados com os discentes assuntos como: ciclo de vida, dimorfismo sexual, 

hereditariedade, fenótipo e genótipo (ROCHA et al., 2013).  

Diante das dificuldades expressas pelos docentes em trabalhar em sala de 

aula conceitos e aplicações na área da Genética e Zoologia, e da dificuldade em 

transmitir esses conhecimentos essenciais aos discentes (COELHO et al., 2008), 

surge a necessidade de se estabelecer aulas teórico-práticas, utilizando modelos 

didáticos como ferramentas facilitadoras neste processo ensino-aprendizagem 

(SETÚVAL; BERAJANO, 2009).  Neste contexto, o organismo Drosophila é ideal 

para ajudar o processo de ensino-aprendizagem, não só por sua longa história de 

descobertas como organismo alvo dos experimentos de Genética, mas também por 

ser um organismo associado ao dia a dia dos alunos (BARONE, 2010), já que todos 

convivem com este organismo em suas casas e jardins, sobrevoando frutas 

maduras. 

Amplificar a interação entre aluno-aluno e aluno-professor é um fator 

importante no processo ensino-aprendizagem e na aprendizagem significativa, pois 

aguça competências inter e intrapessoais (EVERTON et al., 2010). Assim, trabalhar 

a criatividade dos alunos torna-os protagonistas neste processo, trazendo à tona as 

competências e habilidades adquiridas e construídas durante sua evolução cognitiva 

(ALMEIDA; ALENCAR, 2010). 

 Considerando estas questões, este trabalho se propôs a analisar a eficácia 

dos modelos didáticos (cartilha e maquete 3D), utilizando Drosophila como 

ferramenta facilitadora no processo ensino-aprendizagem de Biologia (Genética e 

Zoologia), e identificar as concepções prévias que os alunos tinham sobre o 

Drosophila melanogaster e a importância de modelos didáticos nas aulas de 

Biologia. Além disso, este trabalho desenvolveu a aprendizagem significativa dos 

alunos, uma teoria de David P. Ausubel que salienta os conhecimentos prévios dos 

mesmos e incita-os a aplicarem os saberes adquiridos no dia a dia (NASCIMENTO, 

2014).   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Família Drosophilidae (Insecta, Diptera) e sua ecologia  

Dentre os insetos que podem ser encontrados nos variados ambientes 

naturais (como a Floresta Atlântica, Amazônica, Caatinga e Cerrado) estão as 

pequenas moscas da família Drosophilidae (Insecta, Diptera), mais conhecidas 

como “mosca-da-banana ou mosca-da-fruta” (Figura 1).  

Figura 1- Adultos de Drosophila melanogaster colonizando frutas. 

 

Fonte: Kapoor (2017). 

No Brasil são conhecidas mais de 300 espécies de drosofilídeos 

(GOTTSCHALK et al., 2008), muito apropriados para estudos ecológicos voltados à 

Biologia da Conservação, em virtude de sua ampla distribuição geográfica; ao 

elevado número de espécies e de indivíduos; ao conhecimento taxonômico da 

família; fácil captura e manipulação em laboratório; e por serem sensíveis às 

mudanças ambientais (POWELL, 1997). As espécies do gênero Drosophila podem 

explorar uma variedade de substratos, especialmente os frutos caídos e em estado 

de decomposição, além de flores, cactos e fungos, alimentando-se principalmente 

de microrganismos presentes nestes substratos. Exploraram uma variedade de 

ambientes, muitas vezes diversos como as florestas úmidas, ambientes semiáridos e 

zonas urbanas (GOTTSCHALK et al., 2008; BACHLI, 2017).  

 
2.2 Drosophila melanogaster e sua importância na Biologia 

No início do século XX Thomas Hunt Morgan (Figura 2), desenvolveu uma 

linha de pesquisa baseada nos estudos do Geneticista Gregor Mendel (1822-1884) e 

sustentando a teoria da evolução. O zoólogo e outros importantes cientistas deram 

início aos estudos sobre hereditariedade, utilizando como organismo modelo a 

espécie Drosophila melanogaster (MORGAN, 1909; MARTINS; BRITO, 2006). 



13 
 

Desde então, esse organismo tem sido utilizado nas mais diversas áreas, como as 

associadas à biologia molecular, genética do desenvolvimento e evolução (GOMES, 

2001; MARTINS; BRITO, 2006), servindo como organismo-modelo em diversas 

ilustrações e esquemas, conforme apresentado no APÊNDICE A. 

Figura 2 -Thomas Hunt Morgan. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lewis (1995). 

 
Segundo Mori (2012) ainda no século XX outra conquista abalou os estudos 

da Genética: a descoberta de Morgan sobre as mutações em machos da espécie 

Drosophila melanogaster (MORGAN, 1910). A descoberta deu-se a partir de 

observações nas linhagens cuidadas pelo zoólogo, que identificou machos com 

olhos brancos no meio de outros espécimes com olhos vermelhos, sendo da mesma 

espécie. Pierce (2013) faz menção de Bridges (estudante que trabalhava com 

Morgan nos estudos científicos relacionados a D. melanogaster) que fundamentou a 

teoria mais aceita atualmente, que os genes “white” (genes que sofreram mutações 

nos organismos modelos) estavam diretamente ligados aos cromossomos sexuais, 

especificamente ao cromossomo X dos organismos modelos. Pierce (2013, p.82) 

confirmou dizendo que “[...] A Drosophila continua hoje a ser um dos organismos 

genéticos modelo mais versáteis e poderosos”.  

Ainda no século XX Sturtevant um estagiário no laboratório de Morgan, 

desenvolveu embasado na Hipótese de seu mestre, um mapeamento cromossômico 

que tinha por objetivo saber a localização e o distanciamento entre um gene e outro 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1995/lewis.html
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presentes nos cromossomos. Este trabalho, além de ter sido intensificado por 

Morgan, serviu de pilar para a hipótese da permutação dupla (MOORE, 1986).  

Assim, muitas são as vantagens de se trabalhar com esses organismos em 

laboratórios na área científica, por suas complexidades morfoanatômicas e ciclo 

reprodutivo (SEPEL; LORETO, 2010). Outra importância destes animais é na área 

da educação, podendo ser facilmente manipulados em laboratório escolar, pois 

sobrevivem em temperatura ambiente e sua manutenção dispõe de baixo custo 

financeiro (SILVA, 2011).  

Segundo Sepel e Loreto (2010) e Rocha et al. (2013), atualmente Drosophila 

melanogaster tem sido alvo de estudos na medicina na área oncológica, nas 

diversas doenças degenerativas e nos processos de alterações fisiológicas ocorridos 

no corpo humano causando o envelhecimento.  

 
2.3 Importância dos modelos didáticos (cartilha e maquete 3D) para o 

aprendizado dos conteúdos de Biologia 

  Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM, 

2002) é importante o professor mediar o senso comum dos alunos ao conhecimento 

científico, além de integrar os mesmos ao mundo social, científico e tecnológico, 

fazendo com que eles conheçam a evolução das espécies, a formação da vida, os 

seres vivos e suas interações. Pois dentro de todos esses processos biológicos, a 

Genética tem de um papel bastante específico e primordial no conhecimento da 

diversidade biológica. O PCN+Ensino Médio (BRASIL, 2002a, p. 34), confirma a 

grande importância das Ciências Biológicas no processo ensino-aprendizagem:  

[...] aprender Biologia na escola básica permite ampliar o 
entendimento sobre o mundo vivo e, especialmente, contribui para 
que seja percebida a singularidade da vida humana relativamente 
aos demais seres vivos, em função de sua incomparável capacidade 
de intervenção no meio. Compreender essa especificidade é 
essencial para entender a forma pela qual o ser humano se relaciona 
com a natureza e as transformações que nela promove. Ao mesmo 
tempo, essa ciência pode favorecer o desenvolvimento de modos de 
pensar e agir que permitem aos indivíduos se situar no mundo e dele 
participar de modo consciente e consequente. 

  As orientações curriculares para o Ensino Médio, nas Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias (BRASIL, 2006, p. 23) complementam o PCNEM 

(BRASIL, 2002b) e o PCN+Ensino Médio (BRASIL, 2002a), dizendo:  
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[...] a diversidade biológica não deve ser tratada apenas em relação 
ao número de espécies, mas sim em todos os seus níveis: 
diversidade dos ecossistemas, das populações, das espécies e dos 
genes. Com isso, o assunto deixa de ser apenas um tópico dentro de 
um capítulo de ecologia e passa a ser tema mais central, envolvendo 
aspectos ecológicos, taxonômicos e genéticos. 

Quando falamos de Genética, o primeiro pensamento é a hereditariedade. Por 

isto este termo “hereditariedade” é adequado para designar associação à 

transferência de genes, que se expressam caracteristicamente dos pais para os 

descendentes (CONSOLARO et al., 2004). 

Assim, o professor pode trabalhar com os alunos conteúdos relacionado à 

Biologia com base no currículo para o Ensino Médio de maneira prática, utilizando 

modelos didáticos e fazendo com que o aluno associe o conhecimento adquirido no 

dia a dia com o conhecimento científico. Por isso as orientações curriculares para o 

Ensino Médio (Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias) (BRASIL, 

2006, p. 26) diz que: 

[...] O processo ensino-aprendizagem é bilateral, dinâmico e 

coletivo, portanto é necessário que se estabeleçam parcerias 
entre o professor e os alunos e dos alunos entre si. 

Além de citar algumas metodologias que o professor pode usar em suas aulas 

para trabalhar conceitos de Biologia, as orientações curriculares também asseguram 

que há uma importância na elaboração de projetos e flexibilidade na interação entre 

os próprios alunos na construção de modelos didáticos, causando uma 

autoconfiança e responsabilidades (BRASIL, 2006).  

 Na Biologia, tanto na área da Genética, quanto em outras áreas como a 

Zoologia (com ênfase na sistemática e taxonomia) e na Botânica, existem nomes 

científicos difíceis de memorização e até mesmo alguns conteúdos de difícil 

compreensão (IORIOPETROVICH et al., 2014). De acordo com Cavalcante e Silva 

(apud SETÚVAL; BEJARANO, 2009, p.3) os modelos didáticos proporcionaram aos 

alunos condições de associação entre conceitos expostos em aula com a prática.  

Rocha et al. (2013) confirmam que realmente existem dificuldades por parte 

dos alunos para compreenderem alguns assuntos relacionados à Biologia, e ainda 

assegura que os modelos didáticos servem de apoio pedagógico no processo 

ensino-aprendizagem, pois desempenham papel importante na compreensão dos 
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assuntos abordados em aula. Temp (2011) assegura que modelos didáticos instigam 

prazer nos alunos e são como mola propulsora na construção de conhecimentos.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Analisar a eficácia dos modelos didáticos (Cartilha e maquete 3D) utilizando 

Drosophila como ferramenta facilitadora no processo ensino-aprendizagem de 

Biologia (Genética e Zoologia) e instigar o interesse dos estudantes aos conceitos 

curriculares e metodológicos no ensino de Biologia, de forma sistêmica e transversal 

nas atividades pedagógicas.  

3.2 Objetivos específicos  

- Analisar o conhecimento prévio dos alunos sobre os conceitos relacionados ao 

organismo Drosophila; 

- Comparar a genética de Drosophila melanogaster com a genética humana 

(balanceamento genético sexual); 

- Tornar conhecido o organismo-modelo Drosophila e sua importância para a 

Biologia; 

- Sensibilizar os alunos para a preservação do meio ambiente em que o organismo 

modelo vive.  
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4 METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi realizado por meio de uma abordagem qualitativa que, 

segundo Terence e Escrivão (2006) é uma abordagem metodológica de 

aprofundamento nos conhecimentos teórico-práticos, podendo haver uma 

abordagem quantitativa ou não. Em contextualização com a ideia acima, a 

abordagem qualitativa busca evidenciar a importância da interação entre o objeto de 

estudo e o pesquisador, sendo todo o processo de estudo construído de acordo com 

a especificidade da metodologia abordada e com os conceitos estabelecidos 

(GODOY, 1995). 

Sendo uma pesquisa de campo, foi realizada na Escola de Referência em 

Ensino Médio (EREM) Professor Barros Guimarães, localizada na cidade de Glória 

do Goitá, na região da Zona da Mata de Pernambuco, tendo como objeto de estudo 

um quantitativo de duas turmas de alunos do 3° ano (N=51) e 2 turmas de alunos do 

2º ano do Ensino Médio (N= 47). A preferência pela escola se deve aos estágios 

didáticos já desenvolvidos nesta Instituição, e pela conclusão do Ensino Médio no 

local, pelo autor deste trabalho.  

Foi utilizada como mediação no processo metodológico a Teoria da 

Aprendizagem Significativa de David P. Ausubel, que utiliza questionários 

semiestruturados, tanto para a análise do conhecimento prévio dos alunos (pré-

teste), quanto para a pós-intervenção conceitual (pós-teste). O resultado da coleta 

de dados foi exposto na forma de porcentagem com relação à similaridade de 

respostas pós-intervenção. Toda a metodologia deu-se em três intervenções, 

detalhadas no próximo item. 

4.1 Primeira intervenção: Aplicação do questionário (pré-teste) 

De início foi aplicado um questionário semiestruturado (pré-teste) (Apêndice 

B) para obtenção e análise dos conhecimentos prévios dos alunos, com perguntas 

sobre conceitos relacionados a Drosophila e implicações dos modelos didáticos nas 

aulas de Biologia, especificamente na Genética e Zoologia.  
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4.2 Segunda intervenção: Exposição conceitual sobre o organismo modelo 

Drosophila e sua importância para a Biologia, apresentação dos modelos 

didáticos (cartilha e maquete 3D) e aplicação do questionário pós-teste 

Para esta intervenção foi ministrada uma palestra com abordagem expositiva 

dialogada, ou seja, com participação dos alunos para exporem seus conhecimentos 

prévios acerca do assunto, e para os mesmos tirarem dúvidas.  

A exposição dialogada do assunto foi feita em conjunto com a exploração dos 

modelos didáticos preparados (Maquete 3D) e da preparação e aplicação da 

cartilha. O material usado na impressão da cartilha foi papel-foto. Para construção 

da maquete 3D foram utilizados: massa de biscuit, isopor, tesoura, papel reciclável, 

fita durex, cola de isopor, tintas (vermelha, amarela, preta, marrom e branca), 

pincéis, garrafas pet, gilete e lixa fina. Todos os modelos didáticos construídos foram 

deixados na escola para auxilio dos professores nas aulas de biologia.   

Três temas foram abordados no 3º ano do Ensino Médio e outros três temas 

no 2º ano do ensino médio, conforme abaixo: 

Quadro 1 - temas foram abordados no 3º e 2º ano do Ensino Médio 

Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017. 

 
Os temas foram escolhidos de acordo aos trabalhos desenvolvidos no 

Laboratório de Genética, do Centro Acadêmico de Vitória (CAV) da UFPE; e temas 

do livro Genética um enfoque conceitual, do autor Benjamin A. Pierce (PIERCE, 

2013). 

Nesta última etapa do processo metodológico, após a exposição do assunto e 

apresentação dos modelos didáticos foi aplicado outro questionário (pós-teste) para 

análise dos conhecimentos científicos adquiridos pelos alunos durante o processo 

metodológico, e análise da importância dos modelos didáticos neste processo.  

 

3º Ano 2º Ano 

Mutantes dos olhos brancos Ciclo de vida (Reprodução) 

Implicações do organismo modelo na 
Genética atual 

Morfologia e Dimorfismo sexual 

 Princípios básicos da hereditariedade  
 

Ecologia (alimentação, habitat) da 
Drosophila melanogaster 
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4.3 Análise dos dados 

A coleta de dados foi apresentada em porcentagem (%), em gráficos que 

demonstram as respostas dos alunos pós-intervenção. Isso possibilitou comparar o 

aumento de saberes antes e depois das intervenções feitas.  

Foram utilizados alguns programas e aplicativos em todo o processo 

metodológico: Microsoft Excel 2010 (para construção dos gráficos e exposição das 

porcentagens); Kurupira Crossword (para construção da cartilha e das palavras-

cruzadas); Doodle Face (para criação dos personagens da cartilha); Power point 

(para construir a cartilha).  

 

Quadro 2 - Cronograma do desenvolvimento do TCC. 

Atividades 

2017 

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Revisão de literatura Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok  

Aplicação do 
questionário (pré-teste) 

   
 
 
 

   Ok   

Palestra na Escola        Ok   

Desenvolvimento dos 
modelos didáticos 

       Ok   

Apresentação dos 
modelos didáticos 

        Ok  

Aplicação do 
questionário (pós-teste) 

        Ok  

Entrega e 
Apresentação do TCC 

        Ok  

Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017. 
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5 Resultados e Discussão 

5.1 Pré-teste aplicado aos discentes do 3º ano do Ensino Médio 

 

             Gráfico 1 – Percentual de respostas para a primeira pergunta do 
            Pré-Teste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fonte: Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017. 
 
 
Gráfico 2 – Percentual de respostas para a segunda pergunta do Pré-Teste 
  
 

 

Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017. 
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             Gráfico 3 – Percentual de respostas para a terceira pergunta do 
             Pré-Teste 

 
              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
              Fonte: Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017. 
  
 
             Gráfico 4 – Percentual de respostas para a Quarta pergunta do 
              Pré-Teste 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

 
 
 
               
 

               Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017. 
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      Quadro 3 - Justificativa dos alunos em relação à 4ª questão.  
 

Nível 2 Porque tem algumas 
coisas que não tem 
como trabalhar. 

Porque deve 
ajudar um 
pouco.  

  

Nível 3 Porque trabalhar 
com o corpo 
humano e é preciso 
conhecê-lo. 

Porque os 
modelos 
didáticos irão 
melhorar o 
entendimento. 

Pois aprende 
de outro jeito 
mais legal. 

Pois só precisa saber o 
básico. 

Nível 4 Porque os modelos 
didáticos irão ajudar 
a melhorar o 
entendimento.  

É um modo 
mais fácil de 
aprender.  

Para facilitar a 
aprendizagem.  

É bom, pois quando os 
conhecimentos são 
compartilhados 
aprendemos mais. Pois 
passamos da melhor 
forma o que 
aprendemos.  

Nível 5 Pois a Biologia é uma 
matéria que precisa 
de uma atenção 
maior, e através de 
materiais didáticos 
os alunos despertam 
uma atenção maior.  

Pois é com a 
utilização 
desses meios as 
aulas ficam mais 
dinâmicas e 
mais “leves” 
para todos.  

Pois ajuda a 
expandir o 
conhecimento 
adquirido e ter 
mais proveito 
durante as 
aulas.  

Estimula o aprendizado 
do conteúdo.  

      Fonte: Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017. 
 

 

            Gráfico 5  –  Percentual de respostas para a quinta pergunta do Pré-Teste 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Fonte: Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017. 
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5.2 Pós-teste aplicado aos discentes do 3º ano do Ensino Médio 

 
 
Gráfico 6  –  Percentual de respostas para a primeira  pergunta do Pós-Teste 

    Fonte: Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017. 
 

 
Gráfico 7 – Percentual de respostas para a segunda pergunta do Pós-Teste 

 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Fonte: Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017. 
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Gráfico 8 – Percentual de respostas para a terceira pergunta do Pós-Teste 

Fonte: Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017. 
 
 
 
            Gráfico 9 – Percentual de respostas para a quarta pergunta do Pós-Teste 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017. 
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       Gráfico 10 – Percentual de respostas para a quinta pergunta do Pós-Teste 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017. 

 
Quadro 4 - Justificativa dos alunos em relação à 5ª questão. 

 

Nível 3 Porque acho melhor 
aprender na prática do 
que com livros. 

Para estimular 
por meio de 
maquetes 
estudos mais 
aproveitadores.  

  

Nível 4 Facilita a 
aprendizagem do 
assunto. 

Porque 
aprendemos 
mais rápido.  

Porque o material 
didático é um apoio 
de ajuda para o 
conhecimento.  

 

Nível 5 Porque com material 
didático os alunos 
entendem com mais 
facilidade o assunto, 
pelo fato de haver 
explicações amplas de 
conteúdos, como 
vídeos, fotos...  

Porque neles 
podemos 
observar bem 
mais as imagens 
e aprender 
mais.  

Facilita a 
aprendizagem dos 
assuntos e é possível 
analisar os pequenos 
detalhes.  

Ajuda a 
compreender 
melhor os 
contéudos.  

             Fonte: Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017. 
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5.3 Pré-teste aplicado aos discentes do 2º ano do Ensino Médio  

 

Gráfico 11 – Percentual de respostas para a primeira questão do  
Pré-Teste  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017.  

Gráfico 12 – Percentual de respostas para a segunda questão do  Pré-Teste  

Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017.  
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  Gráfico 13 – Percentual de respostas para a terceira questão do  Pré-Teste  
 

    Fonte: Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017. 
  
 
 
 
    Gráfico 14 – Percentual de respostas para a quarta  questão do  Pré-Teste  
 

     Fonte: Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017. 
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             Gráfico 15 – Percentual de respostas para a quinta  questão do   
             Pré-Teste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017. 
 
 
Quadro 5 - Justificativa dos alunos em relação à 4ª questão. 
 
Nível 1 Aprender mais conteúdos de 

Biologia. 
   

Nível 2 Aprender mais conteúdos de 
Biologia. 

   

Nível 3 Os modelos aperfeiçoam os 
conteúdos sobre assuntos 
que não sabemos de nada 

Para melhorar 
nosso 
conhecimento. 

É importante 
porque a gente 
aprende mais 
rápido. 

Para a aula não 
ficar repetitiva e 
chata, é sempre 
bom variar.  

Nível 4 A partir de modelos 
didáticos é possível mudar o 
padrão de ensino geral, o 
que pode favorecer a 
aprendizagem de muitos 
alunos.  

Com modelos 
didáticos é possível 
fugir do padrão e 
ensinar de uma 
forma mais 
divertida 

Aprendemos 
mais com aulas 
práticas 
também.  

 

Nível 5 Torna a aprendizagem bem 
mais fácil e dinâmica para o 
aluno, assim melhorando o 
desempenho do mesmo.  

É importante para 
maior 
compreensão dos 
alunos, já que é 
uma maneira mais 
diversificada de um 
plano de aula 
tradicional. E que 
desperta maior 
interesse dos 
mesmos.  

Através dos 
modelos 
didáticos, os 
alunos 
despertam 
interesses pelo 
assunto 
lecionado.  

É bom para tornar 
a aula interessante 

 Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017. 
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5.4 Pós-teste aplicado aos discentes do 2º ano do Ensino Médio 

            
      Gráfico 16 – Percentual de respostas para a primeira questão do Pós-Teste 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

       Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017.  
 
 

 

   Gráfico 17 – Percentual de respostas para a segunda questão do Pós-Teste 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017.  
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Gráfico 18 – Percentual de respostas para a terceira questão do Pós-Teste 

Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017. 

 
 
Gráfico 19 – Percentual de respostas para a quarta questão do Pós-Teste 

Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017. 
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Gráfico 20 – Percentual de respostas para a quinta questão do Pós-Teste 

Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017. 

 

Quadro 6 - Justificativa dos alunos em relação à 5ª questão. 

Nível 3 É importante para se ter 
uma aula mais 
interessante. 

Porque é um jeito 
mais fácil de 
aprender. 

Compreender os 
conteúdos. 

 

Nível 4 Porque ajuda nos 
assuntos que estão 
sendo trabalhados. 

É importante 
porque você 
consegue ter 
acesso ao que 
vem sendo 
explicado. 

Porque dá pra ver 
as estruturas 
físicas, e ajuda a 
compreender 
melhor.  

Porque você 
aprende mais 
coisas novas.  

Nível 5 Torna a aula um pouco 
mais interessante e nos 
incentiva a interagir com 
a aula. 

É importante 
porque é 
diferente e isso 
ajuda a 
compreender 
melhor o assunto. 

Ajuda com maior 
facilidade na 
aprendizagem. 

A aula se torna 
mais atrativa 
para o aluno, 
melhorando a 
qualidade da 
aula.  

Fonte: SILVA, C. F. R. N., 2017. 
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Diante da metodologia aplicada para obtenção das concepções prévias dos 

alunos dos dois 3º anos e dos dois 2º anos do Ensino Médio, foi perceptível a falta 

de entendimento sobre o assunto exposto (Drosophila melanogaster), mesmo que 

tais organismos estejam presentes no dia a dia dos discentes. Além disso, os 

docentes não trabalhavam conceitos específicos sobre este organismo-modelo 

importante da Genética atual. Tal conclusão foi obtida na análise das respostas da 

primeira questão dos questionários pré-teste, em que os alunos poderiam expor 

seus conhecimentos acerca do modelo biológico. Alguns relataram que já ouviram 

falar sobre as “moscas-das-frutas” (Quadro 2 do pré-teste), porém não sabiam 

descrevê-la, nem reconheciam a imagem (3ª questão do pré-teste). 

De início foi perceptível que havia pontos negativos em relação à aplicação da 

metodologia, pois os alunos começaram a resistir contra o assunto explorado. Até 

que a atenção deles se voltou aos modelos didáticos (APÊNDICE B). Com a 

maquete 3D da Drosophila foi possível trabalhar conceitos sobre o Filo Artrópodes, 

visando suas características gerais, ciclo de vida do inseto em questão, dimorfismo 

sexual e ecologia, fazendo relação com outros organismos vivos como, por exemplo, 

as leveduras que servem de alimentos para Drosophila melanogaster.  

Ainda na apresentação da maquete, foi exposta uma linha do tempo acerca 

da Genética (APÊNDICE B); desde os trabalhos de Mendel e sua análise da 

hereditariedade, até as descobertas do ano 2000 - em que foram mapeados os 

genes do organismo-modelo D. melanogaster - e nos dias atuais, com as pesquisas 

feitas para a cura do mal de Parkinson (GATTÁS et al., 2002). Por outro lado, a 

cartilha impulsionou os alunos a convergirem nas implicações do organismo-modelo 

na Genética passada, atual e futura; trazendo também diversão, como os jogos de 

caça-palavras e cruzadinha.  

À medida que o assunto iria sendo trabalhado em sala de aula com os 

modelos didáticos, perguntas e interações dos alunos foram surgindo. Foi possível 

perceber a necessidade de os docentes trabalharem assuntos de Biologia (Zoologia 

e Genética) com modelos didáticos. Isso se baseia nos argumentos de alguns 

alunos diante dos conteúdos ministrados com os modelos didáticos, e que 

apareceram nos questionários pós-teste. Quando foi feita a pergunta sobre a 

importância de se trabalhar os conteúdos obrigatórios de Biologia propostos no 

currículo escolar com modelos didáticos, as respostas dos alunos foram claras! 
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Como exemplo, seguem abaixo as respostas dos alunos A, B e C, do 2º ano do 

Ensino Médio:  

                     Aluno A: “Porque a aula fica mais interessante e legal”. 

                     Aluno B: “É importante para compreender o conteúdo”. 

                     Aluno C: “É importante, porque é um jeito mais fácil de aprender”.         

Foi possível notar que para os alunos do 2º ano do Ensino Médio, 

desenvolver a disciplina de Zoologia e Genética em sala de aula é uma atividade 

complexa e de difícil compreensão, sendo os modelos didáticos uma forma dinâmica 

e mais lúdica de trabalho. Este resultado apoia o relato de Klautau-Guimarães et al. 

(2013) de que é importante que professores trabalharem os conteúdos 

programáticos da disciplina de Biologia com modelos didáticos.  

Para os alunos dos dois 3º anos, a opinião não mudou muito. Vejamos como 

exemplo a resposta dos alunos D, E e F:  

Aluno D: “É importante trabalhar com modelos para nossa aprendizagem”.  

Aluno E: “É importante porque ajuda a compreender melhor os conteúdos”  

Aluno F: “É importante porque há uma maior interação entre professor e 

aluno” 

 Diante disso, as respostas dos alunos enfatizam a necessidade de uso dos 

modelos didáticos nas aulas, o que incentiva a interação entre alunos-professores.  
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6 CONCLUSÃO  

 A didática nas aulas é fundamental para que os alunos compreendam os 

assuntos expostos com maior facilidade. Sabemos que modelos didáticos são 

importantes ferramentas metodológicas para que o processo ensino-aprendizagem 

seja significativo. Porém, isso exige que o docente dispense seu tempo na 

preparação, invista com os custos e que tenha paciência na elaboração e aplicação. 

Porém isso levaria o professor a desenvolver novas estratégias, mais abrangentes, 

para a construção do conhecimento, permitindo trabalhar conteúdos curriculares e 

tornando o aluno um protagonista das aulas. Em conjunto com os alunos, o 

professor poderia desenvolver competências interpessoais e também intrapessoais, 

desenvolvendo o respeito, sensibilidade ao próximo e aprendizagem ao trabalhar em 

grupo.  

E Drosophila melanogaster entra em cena como veículo mediador neste 

processo de ensino-aprendizagem, ao ser ressaltado seu papel na Genética e na 

Zoologia, e trazendo à tona sua importância para o desenvolvimento na pesquisa 

contra doenças degenerativas, suas diferenças nos cromossomos sexuais e tantas 

outras abordagens possíveis.  
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APÊNDICE A - Questionário (Pré-teste) 

 

Escola_____________________________________________Série_________Idade_____
__ 

 

Questionário (Pré-teste) 

1- Você já ouviu falar sobre Drosophila nas aulas de biologia?  

(   ) Sim                                                                                 (   ) Não 

2- Se já ouviu falar, qual é o seu conhecimento sobre a Drosophila?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________ 

3- Dentre as imagens a seguir, qual você “identificaria” como uma Drosophila 

ou “moscas-da-banana”?  

 

               A                                    B                                   C                             D                                                                                               

 

4- Entre 1 e 5, qual a importância de se trabalhar conteúdos de Biologia com 

Modelos didáticos? Justifique.  

(   ) 1         (   ) 2          (   ) 3          (   ) 4          (   ) 5 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________ 

5 - o que você espera aprender com a exposição dos modelos didáticos sobre 

Drosophila melanogaster? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________  

 

 

 

 

Escola_____________________________________________Série_________Idade_____
__ 

 

Questionário (Pós-teste) 

 

1- O que é Drosophila melanogaster?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______ 

 

2- Dentre as imagens a seguir, qual você “identificaria” como uma Drosophila 
ou “moscas-da-banana”? 

               A                                    B                                   C                             D                                                                                               

 

 

3- Com o que você aprendeu sobre Drosophila melanogaster e suas importâncias 
para a Biologia. Você acha importante a preservação do meio ambiente (habitat das 
Drosophila e outros animais)? Justifique.  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______ 

4- Os assuntos expostos sobre Drosophila melanogaster foram interessantes para 
quê?  

(   ) Conhecer uma nova espécie e sua importância na área da Genética. 

(   ) Compreender os assuntos relacionados a Genética, como: Hereditariedade, Dimorfismo 
sexual, Ciclo de vida, Mutações, etc.  
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(   ) Entender diferenças da determinação do sexo em humanos e no organismo modelo.  

(   ) Vivenciar novas experiências.  

5- Entre 1 e 5, qual a importância de se trabalhar conteúdos de Biologia com 

Modelos didáticos? Justifique.  

(   ) 1         (   ) 2          (   ) 3          (   ) 4          (   ) 5 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________ 
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APÊNDICE B - Imagens da aplicação do modelo didático 3D de Drosophila. 

 

Linha do tempo das descobertas com Drosophila. 
 

 

 

 

 

Maquete 3D de uma Drosophila e linha do tempo das descobertas com 
este organismo na Genética (modelo didático construído neste trabalho). 
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Conteúdo da cartilha sobre Drosophila, elaborada para este trabalho. 
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Continuação do conteúdo da cartilha sobre Drosophila... 
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Continuação do conteúdo da cartilha sobre Drosophila... 

 




