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RESUMO 

 

 

A construção de um novo paradigma educacional tem o desenvolvimento 

de alternativas metodológicas e o redimensionamento dos recursos de apoio 

didático como eixos prioritários. Esta pesquisa teve como objetivos: analisar o 

impacto causado pela inserção de atividades experimentais no processo de 

ensino-aprendizagem, tendo a Zoologia como área de intervenção, e avaliar a 

abordagem entomológica nos livros didáticos de ciências, utilizados no ensino 

fundamental. As etapas metodológicas foram realizadas no Laboratório de Ensino 

de Biologia da Universidade Federal de Pernambuco e em escolas da rede 

particular de ensino, localizadas na Região Metropolitana de Recife. Para a 

análise dos efeitos da experimentação no ensino de Zoologia foram trabalhados 

dois grupos formados por dez alunos da quinta série do fundamental. Esses foram 

submetidos a metodologias distintas: um grupo foi trabalhado em perspectiva 

tradicional fundamentada na exposição oral, enquanto que o outro foi submetido a 

uma proposta diferenciada pautada na experimentação e resolução de situações-

problema.  Na avaliação dos livros didáticos, foram traçados critérios voltados para 

a abordagem teórica, aspectos editoriais / visuais e atividades propostas. Foram 

avaliados oito livros freqüentemente adotados por escolas públicas e privadas 

locais. Observou-se que, de modo geral, as possibilidades de experimentação em 

Zoologia são limitadas. No entanto, pôde-se observar que em contextos didáticos 

em que são inseridas atividades experimentais a aprendizagem se processa de 

forma mais ef iciente. Os alunos que participaram da execução de tais atividades 

apresentaram maior aproveitamento, revelando, atualmente, um maior domínio 

teórico e condições de resignificar as informações obtidas. A avaliação dos livros 

didáticos revela que apesar de persistirem problemas capazes de comprometer a 

aprendizagem, já se pode observar a preocupação, mesmo que impulsionada por 

questões a priori econômicas, dos setores envolvidos na produção do material de 

apoio didático em lançar coleções e/ou adequar obras clássicas aos novos 

propósitos educacionais. Futuros projetos de pesquisa sobre produção, análise e 



utilização de recursos de apoio didático e desenvolvimento de alternativas 

metodológicas devem garantir a continuidade e intensificação de instrumentos que 

garantam a qualidade na educação. 
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CAPÍTULO 1- APRESENTAÇÃO  

 

 

O ensino de Ciências deve buscar a formação cidadã, ir além do que se 

pratica nos laboratórios universitários, conectar o aluno a tudo o que se encontra a 

sua volta, prepará-lo para a vida. Pensar dessa forma seria poético, se não 

considerássemos a realidade do ensino de Ciências no Brasil. O descompasso 

entre a produção do conhecimento acadêmico e a educação básica reforça a 

necessidade de se intensificar as pesquisas de cunho educacional. Essa 

constatação orientou a delimitação dos objetivos deste trabalho, propôr 

alternativas de articulação entre esses dois universos, ampliando a discussão em 

torno de dois eixos considerados prioritários na busca por maior eficiência no 

processo de ensino-aprendizagem: a análise de recursos de apoio didático e o 

desenvolvimento de novas abordagens metodológicas.   

A necessidade de instrumentalizar professores no processo de escolha dos 

livros didáticos  garantindo ampliação da discussão em torno de aspectos como 

qualidade e atendimento das necessidades locais e a análise dos efeitos gerados 

pela inserção de atividades experimentais no ensino de ciências reforçam  a 

importância da pesquisa realizada.  

Os capítulos que integram este trabalho foram desenvolvidos sob a forma 

de artigos semi-independentes objetivando maior agilidade em sua divulgação 

científica. A estrutura dos artigos obedece a um padrão comum, estando o 

referencial bibliográfico condensado no final desta obra.  

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DO CONTEÚDO ENTOMOLÓGICO NOS LIVROS 

DIDÁTICOS DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

 

 

1- INTRODUÇÃO  

 

O sistema educacional tem passado por transformações que visam adequá-

lo a um processo que não se limita ao acúmulo de informações, mas que se 

propõe garantir a formação de indivíduos conscientes de seu papel como 

cidadãos. A discussão, já nem tão atual mas sempre presente, sobre qualidade do 

ensino público no país tem sido enfocada sob diversos prismas e em diferentes 

níveis. Para qualquer abordagem, no entanto, muitos dos problemas e parte das 

soluções residem nos segmentos iniciais da vida escolar do futuro cidadão.  

O Ensino Fundamental configura-se, nesse contexto, não só como o 

período mais longo de permanência na escola - são, no mínimo, oito anos - como 

muitas vezes, o único. As estatísticas do Ministério da Educação têm demonstrado 

que apenas uma parcela pequena de egressos do Ensino Fundamental vai para o 

Ensino Médio e, destes, menor ainda é o número de ingressantes no Ensino 

Superior. Tal realidade permite concluir que por uma lado, as ações e decisões, 

governamentais ou não, que visem atingir ao maior número de pessoas pela via 

do ensino formal, em sala de aula, devem ser centradas  nesse segmento da vida 

escolar.  

Entre as causas do distanciamento da realidade educacional e os objetivos 

epistemológicos, destacam-se a formação deficiente de professores, infra-

estrutura inadequada, desinteresse político, entre outras. No entanto, uma tem 

merecido destaque nos últimos anos – a qualidade do livro didático.  

Os livros ocupam uma posição estratégica na realidade das salas de aula 

do país. Sua posição, que seria a de intermediar o processo de ensino-

aprendizagem, encontra-se equivocadamente deslocada para um papel quase 



central, de agente desse processo. Em outras palavras, o livro didático deveria ser 

um facilitador entre o professor e seus alunos no processo educativo, um 

instrumento a mais de que o professor lançaria mão em seu fazer pedagógico; No 

entanto, ele assumiu, por razões várias, a posição de possibilitador na construção 

da visão de mundo do aluno, mais do que de intermediário, do processo 

educativo, de tal forma que, sem ele, poucos professores se aventurariam a iniciar 

qualquer aula. Diante dessa realidade, cabe um olhar mais detido sobre esse livro 

didático. No caso, sobre o livro didático de Ciências, objeto de nosso trabalho.  

Como parte de um projeto de pesquisa sobre a inserção do conteúdo 

biológico nos livros didáticos, este trabalho teve como objetivo analisar a 

abordagem desenvolvida para o ensino de Zoologia nos livros de Ciências 

utilizados na sexta série (terceiro ciclo) do ensino fundamental. 

  

 

 

2- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Para análise do conteúdo zoológico em livros didáticos, foram escolhidos 

títulos lançados a partir de 1999, que foram produzidas, ou reeditadas, sob a 

influência do Programa Nacional do Livro Didático.   A análise foi realizada no 

Laboratório de Ensino de Zoologia da UFPE no período de fevereiro a maio de 

2002.  

As observações limitaram-se ao grupo “Insetos” devido à formação dos autores 

e às atividades mantidas nesta área no Laboratório de Ensino de Zoologia. Deve-

se ressaltar que a especificidade da análise permitiu uma observação 

pormenorizada das obras, bem como a determinação de critérios que facilmente 

poderão ser aplicados em outros enfoques. Os critérios utilizados para análise dos 

títulos foram descritos no capítulo 2. 

Os livros selecionados foram:  

 



1- “Ciências” – Ana Maria Pereira, Margarida Santana e Mônica Waldhelm – 

Editora do Brasil – 1999. 

2- Ciências - A vida na Terra – Fernando Gewndsznajder – Editora Ática – 2001. 

3- Ciências e Sociedade – Odete Bertoldi e Jacqueline Vasconcellos – Editora  

Scipione – 2000. 

4- Aulas de Ciências – Renato Zeinum – IBEP – 1999. 

5- Ciências e Educação Ambiental – Daniel Cruz – Editora Ática – 2001.  

6- Vivendo Ciências – Maria de la Luz – FTD – 1999. 

7- Ciências – Entendendo a Natureza – César da Silva Júnior, Sezar Sasson e 

Paulo Sérgio Bedaque – Editora Saraiva – 1999. 

8- Os Seres Vivos – Carlos Barros e Wilson Roberto Paulino – Editora Ática – 

2001.  

 

 Optou-se por uma descrição generalizada dos resultados obtidos, evitando 

estabelecer padrões classificatórios. 

 

 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1 - A abordagem teórica em entomologia  

 

 

A análise do conteúdo entomólogico permitiu identificar pontos 

preocupantes que ainda persistem em algumas obras, bem como avanços 

significativos. Entre os pontos negativos, tem-se a postura fragmentada presente 

na maioria dos livros, imprimindo nos mesmos uma identidade enciclopédica. Os 

conteúdos são distribuídos em tópicos que partem do geral para o específico e 

poucos autores estimulam resgates de informações trabalhadas em capítulos 

anteriores e mesmo entre tópicos que integram o mesmo capítulo. Como propõe 



Machado (2000), poucos livros didáticos conseguem escapar da apresentação 

convencional, que distingue com nitidez o momento da teoria do momento dos 

exercícios de aplicação. A noção de conhecimento que subjaz é francamente 

cartesiana, fragmentando e hierarquizando excessivamente os subtemas, 

estipulando nítidas fronteiras disciplinares. 

O nível de atualização e a clareza das informações são aspectos que 

merecem destaque. Os títulos analisados não apresentam grandes problemas em 

termos de atualização. Os problemas detectados encontram-se relacionados 

principalmente à classificação biológica – redefinição de algumas ordens, e a 

generalizações capazes de comprometer a aprendizagem, como por exemplo:  “A 

maioria dos artrópodos é carnívora e se alimenta de animais mortos” ( Ciências p. 

230)  

Nas  obras são observados textos complementares ligados a temas atuais 

como controle biológico, riscos na utilização de agentes químicos no combate aos 

insetos, relações entre insetos e a população humana, entre outros. Nesse último 

tema ainda prevalecem estímulos diretos ao antropocentrismos. Os insetos são 

subdivididos em insetos úteis e insetos capazes atingir de forma negativa a 

população humana, reforçando uma postura utilitarista e equivocada. Um texto 

didático deve atentar para os efeitos que exerce sobre a formação do educando, 

em suas diversas dimensões. As informações trabalhadas nos livros didáticos  têm 

parcela de responsabilidade no desenvolvimento de padrões de comportamento e 

no desenvolvimento de valores. 

Possibilidades de contextualização dos conteúdos são observadas em 

todas as obras, no entanto, estão presentes de forma mais evidente no livro 

“Ciência e Sociedade” que propõe em diversas exercícios a interação entre as 

informações a serem processadas e a realidade circundante, tendo o aluno como 

agente responsável por este processo. Entre os diversos artifícios utilizados pelas 

autoras no processo de aproximação e inter-relação entre o conteúdo científico e 

os recortes do cotidiano destaca-se a utilização de charges ( Figura 1). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Se através do livro didático o aluno vai aprender, é preciso que os 

significados sejam reelaborados pelos alunos e transformados em conhecimento 

útil, aplicável. Para tanto, faz necessário  que a forma com que tais significados 

são apresentados nos livros didáticos seja repensada em função do tipo de 

aprendizagem que se pretende desenvolver. A abordagem teórica tem como 

função aproximar o leitor daquilo que se pretende fazer conhecer, portanto, 

especificamente no ensino de Ciências, os autores devem construir textos que se 

aproximem da realidade dos alunos, estimulando a leitura, a análise crítica e a 

formação de representações mentais.  

 Analisar o enfoque teórico dos livros didáticos utilizados no ensino de 

Ciências há alguns anos atrás,  não poderia ser considerada uma experiência das 

mais estimulantes para profissionais comprometidos com a formação de massa 

crítica. Segundo Carreher (1990), a maioria dos livros de Ciências tendem a 

adotar estilos exclusivamente expositivos e informativos, onde os textos são 

organizados em tópicos em perspectiva fracionada. Essa abordagem seria 

aceitável se a finalidade da educação se limitasse ao ensino de sistemas de 

classificação. 

A nova ordem educacional vem pautada na construção do conhecimento, 

onde os alunos são conduzidos a assumir a condição de sujeitos ativos nesse 

Figura 1- Recurso alternativo no desenvolvimento de temas 
biológicos. 



processo. De acordo com Mogilnik (2000), construir conhecimento significa que o 

aluno, diante de um problema gerado por uma situação que o seu conhecimento 

ainda não explica, se vale das informações disponíveis para elaborar e socializar 

uma explicação que, mesmo já existente, passa a ser a sua explicação para o 

fênomeno. Trata-se de atribuir significado às novas informações, ou seja, articulá-

las ao já conhecido, transformando-o. 

O livro de Ciências tem, nesse contexto, o papel de exercitar a capacidade 

questionadora e investigativa do aluno, levando-o a estabelecer constantes 

relações entre o saber científico e os recortes que integram sua realidade. É 

importante, na iniciação ao conhecimento científico sistematizado, focalizar 

fenômenos cotidianos, nos quais estejam envolvidos conceitos centrais nas 

diversas áreas da Ciência. Esses conceitos devem ser tratados de maneira 

correta, mesmo que de forma simplificada, em adaptações próprias para a faixa 

etária a que se dirigem, respeitando-se o princípio da progressão.  

 

 

3.2 Suporte Visual  

 

 A análise das informações visuais presentes nos livros citados na seção 

anterior revela ainda alguns problemas, inclusive em livros indicados pelo PNLD. 

Um erro cometido pela maioria dos livros didáticos encontra-se relacionado com a 

representação dos tipos de metamorfose sofrida pelos insetos. Os estágios de 

desenvolvimento dos insetos holometábolos é representado de forma simplificada. 

As representações utilizadas pela maioria dos autores levam a acreditar que o 

estágio larval não se apresenta formado por diversos ínstares. 

 Em escala mais grave são observados em alguns títulos problemas 

relacionados com a distorção de formas e cores, ausência de legendas, 

representações distorcidas da realidade e indicações incorretas (Figuras 2, 3 e 4). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Indução à compreensão equivocada da distribuição dos 
insetos em ambiente natural. (Ciências, 233) 

 

Figura 3 – Ausência de indicações capazes de tornar a ilustração auto-
explicável. (Ciência, 230) 



 

 

 

 Os problemas descritos aparecem de forma pontuada em apenas dois 

títulos  “Ciências” e “ Aulas de Ciências”. A maioria dos livros, no entanto, 

apresentam recursos ilustrativos satisfatórios ( Figura 5 ), com fotos coloridas de 

grande nitidez e adequadamente distribuídas ao longo do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesses casos, as ilustrações cumprem seu papel ampliando estimulando a 

leitura dos textos didáticos e em especial contribuindo para que as crianças 

construam representações mentais sobre processos e estruturas biológicas que 

dificilmente seriam concebidos apenas com o suporte textual. 

 Os recursos visuais presentes nos livros didáticos são tão importantes 

quanto os elementos textuais, desempenhando uma função instrumental. Tal 

afirmativa não se refere apenas ao mero papel ilustrativo dos recursos pictórios, 

mas em especial ao suporte oferecido pelas imagens na construção dos modelos 

mentais. Os recursos visuais visam traduzir de forma mais compreensível um 

Figura 4 – Imprecisão nas indicações ilustrativas. (Ciência, 231) 

Figura 5 –  Qualidade dos recursos visuais utilizados nos LD. Em detalhe o 
ciclo de vida e o aparelho bucal de gafanhotos. 
(A – Ciências - A Vida na Terra, 145   B – Ciência e Sociedade, 189)

A B 



conteúdo preestabelecido; assim ouvir falar de um organismo é sempre menos 

interessante e menos eficiente do que vê-lo, mesmo que seja em ilustrações 

(Krasilchik, 1994). 

 A avaliação oficial dos livros didáticos promovida pelo Ministério da 

Educação inclui os aspectos visuais/editoriais. Entre os critérios estabelecidos 

pode-se destacar a reflexão da realidade de formas e proporções e se estas são 

claras e explicativas, reafirmando-se a importância de tais elementos no processo 

de ensino-aprendizagem (Brasil, 1999).  

 Quando se trabalha com estudo de seres vivos, as ilustrações são muito 

mais utilizadas com o intuito de aumentar o interesse dos alunos pelos organismos 

ou fenômenos biológicos. Paradoxalmente, esses recursos podem ser 

responsáveis pela construção distorcida de informações e reações de frustração, 

quando os alunos têm oportunidade de entrar em contato com o material vivo 

(Pinheiro, 2002). 

 

 

 

3.3 – As Atividades e a problematização do conhecimento 

 

Para a construção do conhecimento, a metodologia dialética buscar sua 

orientação básica no resgate dos conhecimentos construídos a partir da 

experiências individuais fora do universo escolar, levando  a aprendizagem à 

condição de processo fundamentado na ação do homem por se sentir 

problematizador (Vasconcellos, 1993). Essa perspectiva encontra-se totalmente 

amparada nas disposições presentes nos instrumentos que referendam as ações 

educativas em âmbito nacional – Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 e Parâmetros 

Curriculares Nacionais, e estimulam o desenvolvimento de competências e 

habilidades. Como bem define Perrenoud (1999), desenvolver abordagens 

metodológicas que privilegiem o desenvolvimento de competências requer 

contínua mobilização de conhecimentos a fim de se enfrentar uma determinada 

situação.  



Em sua forma mais comum, livros didáticos contém textos informativos aos 

quais seguem exercícios e atividades. A expectativa dos autores é que, a partir  

dos textos informativos, das ilustrações, diagramas e tabelas, seja possível a 

resolução dos exercícios e atividades cuja realização deve favorecer a 

aprendizagem (Lajolo, 1999).   

A análise das atividades relacionadas com o conteúdo entomológico nos 

livros de ciências revela que na maioria das obras ainda predominam questões 

pautadas na memorização de termos, definições e conceitos. Esse direcionamento 

reforça uma realidade comum a muitos contextos didáticos  - a apropriação 

temporária de informações que são descartadas em função da falta de 

aplicabilidade. Não deve ser desconsiderada a importância da memorização no 

processo de ensino-aprendizagem; no entanto, os estímulos excessivos presentes 

nos livros de  ciências apoiados nas limitações metodológicas docentes podem 

produzir conseqüências desastrosas para aqueles que se encontram em processo 

de formação. 

É essencial que os alunos percebam que o conhecimento que está sendo 

construído encontra espaço em seu cotidiano. Uma abordagem contextualizada 

permite associações diretas entre os conteúdos e recortes da realidade 

circundante, estimulando a capacidade crítica dos alunos.  Assim, a produção das 

atividades deveriam contemplar o resgate dos conhecimentos prévios, 

possibilitando o confronto entre as informações presentes nos textos didáticos e 

as idéias pré-concebidas, e a proposição de situações que garantiam o 

questionamento e o desenvolvimento de uma postura investigativa. 

As limitadas possibilidades de experimentação em Zoologia na educação 

básica pode ser comprovada a partir das escassas orientações para o 

desenvolvimento de atividades práticas presentes nos títulos analisados. São 

observadas poucas e tímidas tentativas de desenvolvimento de atividades 

práticas, e essas limitam-se a mera observação de estruturas e/ou fenômenos 

biológicos ( em Entomologia, especificamente o processo de desenvolvimento de 

insetos). 



Mas nem tudo são apenas problemas. Já se pode encontrar obras que 

ousam em romper os padrões tradicionalistas, entre elas destaca-se o livro 

“Ciência e Sociedade” que desenvolve com maestria uma proposta diferenciada 

imprimindo em suas atividades um caráter multidisciplinar e problematizador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além de estimular diretamente a integração entre o universo escolar a 

comunidade circundante. “ Ciências – A vida na Terra” também se destaca e 

mesmo com um conjunto atrelado a valores tradicionais apresenta atividades que 

exigem do aluno a mobilização de conhecimentos para a resolução de problemas 

concretos. 

 

 

3.4- O Livro Didático em Ciências – Avanços e Limitações 

 

O livro didático é de fundamental importância na escola, por ser praticamente o 

único recurso disponível para alunos e professores, devido à deficiência de outros 

também necessários ao ensino de Ciências (Marinho & Marinho, 2000). 

São Paulo tem 200 baratas para cada habitante 
 
Escondidas nas casa, esgotos, cozinhas, estabelecimentos comerciais. Elas 
estão por toda a parte, aparecem nas horas mais impróprias, causam terror e 
não há quem não associe a elas, no mínimo, a qualidade de nojentas. São as 
baratas, que estão infestando a capital numa velocidade assustadora. Em São 
Paulo já são pelo menos 3 bilhoes delas, uma proporção classificada como 
exagerada pelos especialistas – aproximadamente 200 para cada habitante. 
 
 
Se você não reside em São Paulo, pode calcular quantas baratas existiriam em 
sua cidade se a média por habitante fosse a mesma que na capital. Verifique 
quantas pessoas moram na sua cidade. Depois é só multiplicar. 

(Ciência e Sociedade, 212)

 



Entretanto, havia a necessidade de instrumentos que promovessem a redefinição 

dos mesmos, adequando-os a uma nova ordem educacional, comprometida com 

as demandas sociais.  Entre elas, como destaca Vasconcelos (1993), busca-se 

propiciar às novas gerações uma compreensão científica, filosófica e estética da 

realidade em que vivem. Deve-se produzir conhecimento útil, colocando o aluno 

na condição de agente na construção do seu conhecimento. Evidentemente, tais 

objetivos não serão alcançados apenas através da adequação e melhoria dos 

livros didáticos, mas deve-se considerar que tem-se neste recurso um ponto de 

apoio fundamental ao desenvolvimento de competências na aprendizagem que, 

de acordo com Perrenoud (2000), encontram-se associadas à capacidade de 

mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar situações. 

Seria impossível alcançar esses objetivos se prevalecesse o 

direcionamento dado por uma considerável parcela das obras dedicadas ao 

ensino de Ciências. Essas eram revestidas de uma face sisuda, metódica, 

segmentada, como se, para se conhecer e estudar Ciências, fosse necessária 

uma dedicação sobre-humana, exigindo uma capacidade que vai além daquela 

das pessoas comuns. Difundindo para os alunos, um status de “mundo à parte”, 

ou, paradoxalmente, a disciplina Ciências que, por princípio, estuda os fenômenos 

naturais passa a ser vista como um “universo sobrenatural”, que têm lugar 

somente para iniciados ou para mentes fora-do-comum. 

Uma rápida olhada sobre o conteúdo dos livros didáticos de Ciências do 

Ensino Fundamental nos mostra essa realidade. Os fenômenos físicos, por 

exemplo, são sempre ensinados a partir de modelos-padrão, quase sempre 

objetos construídos pelo ser humano, carros, trens, roldanas, gangorras. Como se 

o sentar e o levantar de um corpo, a pressão dos dentes na mastigação, o vôo de 

um beija-flor sugando néctar não fossem também fenômenos físicos. Assim 

também, plantas e animais parecem pertencer a departamentos fechados, 

incomunicáveis, talvez só se tangenciando minimamente em conceitos de 

ecologia. 

A constatação desses e de outros vários problemas delega, também a nós 

da Universidade pública, a responsabilidade de ações concretas para a melhoria 



educacional no país. Ações que podem ser mais diretas, objetivas e imediatas - 

como ocorre com o Programa Nacional do Livro Didático - com aqueles 

profissionais que, saindo da Universidade, dedicam-se ao ensino de sua área de 

conhecimento no nível Fundamental e Médio. Ações que podem, também, ser de 

cunho mais indireto, como é a preparação de professores para o Ensino Superior. 

Esses docentes devem conhecer e experimentar a realidade do Ensino 

Fundamental para preparar melhor os futuros profissionais que irão se dedicar a 

esse Ensino. 

O livro didático está mudando e os maiores beneficiados, indiscutivelmente, 

são os alunos, que passam a ter acesso a materiais livres de erros, vícios 

metodológicos e outros entraves a sua formação. Já se pode observar a 

preocupação, mesmo que impulsionada por questões a priori econômicas, dos 

setores envolvidos na produção do material de apoio didático em lançar coleções 

e/ou adequar obras clássicas aos novos propósitos educacionais. Os novos títulos 

trazem inovações metodológicas, tendo as diretrizes do Programa Nacional do 

Livro Didático – PNLD  como um referencial. O monopólio das grandes editoras foi 

parcialmente quebrado. Entretanto, como foi observado nesta análise, ainda há 

sérias falhas na apresentação e aplicação do conteúdo científico. Futuros projetos 

de pesquisa sobre produção, análise e utilização de recursos de apoio didático 

devem garantir a continuidade e intensificação de instrumentos que garantam a 

qualidade na educação.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



CAPÍTULO 4 - INTERVENÇÕES ALTERNATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS – 

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

ZOOLÓGICO 

 

 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

 

 

O desenvolvimento de novos paradigmas educacionais conduz ao contínuo 

questionamento dos elementos envolvidos na construção do que hoje se 

convenciona chamar de conhecimento significativo. Segundo Amorim (2002), esse 

conhecimento decorre não do objeto de aprendizagem, mas da atividade prática 

transformadora, presidida por uma teoria crítica onde os termos sujeito-objeto não 

se opõem, mas interagem. Essa concepção vai de encontro ao que ainda se 

produz em grande maioria dos contextos escolares. Constata-se que uma 

considerável parcela dos alunos que demonstram sucesso na escola não 

conseguem adquirir conhecimento significativo ( Romainville, 1994).  

 A tônica da discussão em torno das atuais demandas educacionais é a 

mesma nas mais diferentes áreas do conhecimento. Busca-se remodelar o 

processo de ensino aprendizagem focando seus objetivos na formação integral do 

aluno. Objetiva-se formar cidadãos, agentes críticos e conscientes de seu papel 

na reedição da realidade circundante. 

No ensino de Ciências, a necessidade de intervenções que promovam o 

redirecionamento da prática pedagógica torna-se mais evidente, o que se justifica 

pelo enfoque pedagógico da área em questão e em escala não menos importante 

pelos grandes equívocos cometidos por professores na construção e condução de 

situações didáticas em Ciências. Não é difícil encontrar professores que associem 



as atividades experimentais à idéia de infalibilidade  ou que as concebam como 

ações independentes e dissociadas dos conteúdos trabalhados em sala. 

O ensino de Ciências não deve ser concebido de forma estanque, 

fracionada. É fundamental perceber que o processo de construção do 

conhecimento em Ciências envolve a reformulação ou substituição de hipóteses e 

teorias anteriormente vigentes; isto é, ele não se dá de modo linear, por acúmulo 

de conhecimentos, mas envolve rupturas e mudanças de rumo (Bastos, 1999). A 

visão linear, ainda tão presente nos contextos escolares, fortalece a idéia de que 

Ciência é para poucos gênios privilegiados e que acertam sempre. Nem de longe 

contempla o aspecto da construção, os erros, as concepções superadas e a 

própria noção de modelos (Manacorda, 1986).   Isso reforça a necessidade de 

revestir a educação em Ciências de um caráter dinâmico, estimulando em alunos 

e professores o desenvolvimento da  capacidade questionadora e de uma postura 

investigativa. 

São muitos os aspectos a se considerar para que realmente se consiga 

superar o paradigma tradicional de ensino em ciências. O número de 

pesquisadores/educadores envolvido nessa empreitada tem aumentado e 

resultados já podem ser observados a partir de um pequeno, porém significativo, 

aumento em termos de produção científica e através da criação de espaços para a 

discussão e difusão de propostas alternativas. 

 Entre as dimensões que se configuram como pontos de discussão no 

ensino de Ciências, tem-se o desenvolvimento de abordagens metodológicas que 

contemplem a dimensão prática – o experimentalismo constitui um dos pontos 

mais controversos.  Desde a implantação das atividades experimentais nas 

escolas, há mais de cem anos, várias críticas têm sido feitas sobre os resultados 

alcançados. Nos últimos anos, um número de expressivo de artigos criticam as 

atividades experimentais na escola (Hodson, 1996).  

As críticas têm como fundamento à dimensão conferida às atividades 

experimentais por muitos professores, que acreditam que a simples inserção de 

tais atividades promovam a transformação imediata do ensino de ciências, bem 



como a dimensão dos experimentos no que se refere a sua pertinência na 

compreensão dos fenômenos a que se encontram relacionadas (Hodson,1996). 

No entanto, a possibilidade de experimentar, observar na prática os 

elementos teóricos reforça o caráter motivacional das atividades experimentais.  

Abaixo estão descritos os elementos citados por professores que reforçam a 

importância das atividades experimentais como instrumentos de apoio didático 

(Hodson, 1996): 

1- estimular a observação acurada e o registro cuidadoso de dados; 

2- promover métodos de pensamento científico simples e de senso 

comum; 

3- desenvolver habilidades manipulativas; 

4- treinar em resolução de problemas; 

5- adaptar às exigências das escolas; 

6- esclarecer a teoria e promover sua compreensão; 

7- verificar fatos e princípios estudados anteriormente; 

8- vivenciar o processo de encontrar fatos por meio da investigação; 

9- motivar e manter o interesse na matéria; 

10- tornar os fenômenos mais reais por meio da experiência. 

 

Os elementos citados acima orientam a superação de posturas comuns na 

inserção das atividades experimentais em sala de aula e estimulam a percepção 

das mesmas como instrumentos capazes de fomentar o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas. 

Em Zoologia, as possibilidades de experimentação têm sido pouco 

exploradas e quando aparecem nos livros didáticos restringem-se à observação 

de aspectos morfológicos e comportamentais. As práticas de fato não parecem 

contribuir para o aumento da consciência dos estudantes nem garantem o avanço 

no domínio de conceitos científicos.  A partir dessa constatação, foram traçados os 

objetivos deste trabalho – Desenvolver e testar novas abordagens no ensino de 

Zoologia tendo as atividades experimentais como diferencial metodológico.  



Os princípios que nortearam a concepção dessa pesquisa fundamentam-se 

na necessidade de redimensionar o ensino de Zoologia através da criação de 

situações didáticas pautadas na problematização do conhecimento e no 

desenvolvimento de atividades práticas. Muito mais que a mera inserção dessas 

atividades e a utilização de um discurso didático que priorizava o questionamento 

e a inter-relação entre os conteúdos programáticos e o cotidiano dos alunos, 

procurou-se identificar o impacto gerado pela abordagem descrita acima no 

processo de ensino-aprendizagem, tendo o conteúdo zoológico como referencial. 

Esses objetivos justificam-se na certeza de que a realização de experimentos, a 

coleta e análise de dados, e o teste de  hipóteses, sejam etapas importantes no 

desenvolvimento de habilidades e competências relativas ao mundo 

contemporâneo. 

  

 

 

 

2- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

O foco de observação deste trabalho centrou-se em abordagens 

metodológicas diferenciadas, mais especificamente, na inserção de atividades 

experimentais no ensino de Zoologia. Dois contextos didáticos foram observados. 

O primeiro, de cunho mais tradicional, teve como referencial a realidade 

predominante na grande maioria das escolas. Nele as informações são 

trabalhadas pelo professor, que atua como agente responsável pela transmissão 

do conhecimento. As possibilidades de intervenção dos alunos são limitadas, 

impedindo que os mesmos se percebam como agentes na construção do que se 

pretende fazer conhecer. O segundo priorizava a participação do aluno, que era 

conduzido a interferir no processo e, de certa forma, estimulado a direcionar as 

ações pedagógicas.  



Para análise das situações didáticas, foram criadas etapas agrupadas em 

dois núcleos – I) Núcleo comum às duas abordagens e II) Núcleo de situações 

específicas: 

Núcleo de atividades comuns: 

• Resgate de conhecimentos prévios  

• Abordagem teórica – Trabalhando conceitos e definições 

• Avaliação 

 

Núcleo de atividades específicas: 

• Experimentação ou 

• Pesquisa didática 

 

Para o desenvolvimento das atividades, foram organizados dois grupos de dez 

alunos que cursavam a quinta série do ensino fundamental, sem problemas de 

distorção idade-série, isso equivale dizer que os alunos se encontravam na faixa 

dos onze anos . Os alunos foram escolhidos aleatoriamente em uma escola da 

rede privada localizada na Região Metropolitana de Recife. As atividades foram 

desenvolvidas no período de 17/09/02 a 18/10/02. A escolha de alunos da quinta 

série para compor o universo de análise justifica-se pelo fato do programa 

curricular de ciências desta sala não contemplar especificamente o estudo dos 

animais, evitando que valores e idéias pré-concebidas interferissem no processo, 

mascarando os resultados. Deve-se também considerar que os alunos que se 

encontram no terceiro ciclo do ensino fundamental representam o grupo em que a 

introdução de novas abordagens metodológicas produz  respostas de maior 

significado (Bastos, 1999). 

A primeira etapa foi estabelecer entre os dois grupos um contrato didático, 

esclarecendo a estrutura do programa (Quadro 1). 

Quadro 1 – Estrutura do programa para análise de intervenções alternativas no 

o ensino de Ciências. 

 



Resgate de conhecimentos prévios 

4 horas 

Trabalhando conceitos e definições 

15 horas 

Atividades específicas  

2 horas 

Carga horária 24 horas 

Avaliação  

3 horas 

Conteúdo Programático (Observação: 

os eixos temáticos descritos ao lado não 

foram trabalhados de forma estanque) 

• Classificação biológica 

• Características gerais dos artrópodes

• A classe Insecta 

• Noções de morfologia e fisiologia 

• Classificação – as principais ordens 

• Ecologia de Insetos 

 

 

 A primeira etapa iniciou-se com uma dinâmica de grupo, com objetivo de 

garantir maior integração entre os participantes, em especial entre os alunos e o 

agente facilitador. Para promover o resgate dos conhecimentos prévios, foi 

estabelecida uma discussão que fomentava a participação dos alunos na 

determinação das principais características biológicas dos insetos. As informações 

trabalhadas coletivamente subsidiaram a construção de um painel.  

Em seguida foram aplicadas as atividades individuais ( apêndice 1) com 

tempo médio de 20 minutos para execução. Essas atividades buscaram identificar 

os seguintes pontos: a percepção dos alunos a respeito das relações 

estabelecidas entre humanos e insetos, a diversidade biológica do grupo, hábitos 

alimentares e noções de classificação biológica . Em seguida, os alunos foram 

orientados a formar duplas para construir pequenos modelos de representantes da 

classe Insecta utilizando massa para modelar. Os alunos foram orientados a 

construir representações que se aproximassem ao máximo de animais reais.  



 A segunda etapa teve como objetivo desenvolver o enfoque teórico comum 

à maioria dos programas de entomologia trabalhados no ensino fundamental. 

Como recursos de apoio didático, foram utilizadas transparências e cartazes que 

serviram de suporte visual durante as discussões . Os conteúdos foram 

trabalhados numa perspectiva reflexiva, ampliando a capacidade de construção 

individual e coletiva. Foi também utilizado um vídeo da série Aventura Visual – 

Editora Globo 1998, que além das tradicionais informações sobre o universo 

entomológico abrangia, também dimensões pouco exploradas como aspectos 

históricos e culturais. 

 A exposição oral intencionalmente versou sobre a ecologia dos insetos, 

contemplando aspectos como a relação do grupo com a população humana, 

comportamento e percepção ambiental, a importância ecológica do grupo e a 

dinâmica das estruturas sociais. Foi também realizada uma atividade de 

observação e identificação de insetos utilizando exemplares da coleção didática 

do Departamento de Zoologia da UFPE. Os alunos foram conduzidos a identificar 

as características gerais e as particularidades de cada ordem, reforçando as 

noções de taxonomia, sem apelar, no entanto, para a memorização de termos 

científicos. 

  A terceira etapa foi estruturada com o objetivo de diferenciar as 

abordagens desenvolvidas nos grupos de trabalho. Fundamentou-se na inserção 

das atividades experimentais, contrapondo-se ao enfoque mais tradicional. As 

atividades experimentais foram planejadas com objetivo de analisar a importância 

de estruturas sensoriais no comportamento dos insetos. Os alunos do grupo I 

foram separados em dois grupos que receberam arenas de observação (35 cm x 

20 cm x 5 cm) encobertas por placas transparentes. Cada grupo recebeu, além 

das arenas, o material biológico a ser trabalhado em parceria com o facilitador, 

minimizando possíveis riscos de acidentes. Formigas com antenas foram 

colocadas nas arenas de observação. Os alunos acompanhavam o trajeto 

desenvolvido pelas mesmas através de uma placa transparente colocada sobre a 

arena. Um representante de cada grupo se encarregava de acompanhar o 

deslocamento do animal utilizando um marcador sobre a placa transparente, 



deixando, desta forma, registrada a trajetória desenvolvida ao longo dos 5 minutos 

de observação. Esse tratamento funcionou com um controle para a etapa 

seguinte. Nesta algumas formigas tiveram suas antenas cortadas com o mínimo 

de danos às demais partes do corpo do inseto.  Posteriormente foram colocadas 

nas arenas de observação repetindo-se o protocolo utilizado para formigas com 

antenas. Para cada tratamento, foram realizadas três repetições. Os resultados 

foram observados coletivamente projetando-se as lâminas. Os alunos foram 

orientados a produzir um relatório, contendo as etapas dos experimentos e as 

conclusões a que chegaram, essa atividade foi realizada fora do contexto escolar 

e recolhida na etapa posterior – a avaliação. 

 Para o segundo grupo, foi desenvolvida uma metodologia fundamentada na 

exposição oral, tentando aproximá-la ao máximo da realidade predominante na 

educação básica. Os alunos foram submetidos a uma explanação sobre padrões 

comportamentais de insetos, reforçando a importância das estruturas sensoriais 

para a percepção do ambiente, ou seja, uma abordagem tradicional enfocando 

apenas a dimensão teórica. Posteriormente, foram orientados a produzir uma 

pesquisa didática sobre o comportamento dos insetos que deveria ser entregue na 

etapa seguinte – a avaliação. 

 Pensar em uma prática avaliativa que, de fato, conseguisse detectar as 

diferenças geradas pelas abordagens metodológicas desenvolvidas nos grupos de 

trabalho significava superar a visão tradicional pautada na criação de hierarquias 

de excelência. Nesse sentido o processo avaliativo foi desenvolvido de forma 

contínua, contemplando todas as etapas da pesquisa. Foram estipulados 

indicadores subjetivos como participação, motivação do grupo e envolvimento 

durante a execução das atividades, e em outra esfera, indicadores objetivos, 

esses foram utilizados na elaboração de instrumentos de avaliação formal. Para 

construir tais instrumentos, foram utilizadas questões  de cunho problematizador, 

em que os conhecimentos trabalhados durante os encontros anteriores 

precisavam ser reeditados na elaboração de respostas. Foram também 

considerados como instrumentos de avaliação os relatórios e pesquisas 

elaborados pelos grupos de trabalho.  



 Os dados e informações obtidas foram analisados e determinaram o 

desenvolvimento dos pontos dispostos na seção resultados e discussão. Foi 

utilizada a metodologia comum a pesquisas de caráter qualitativo, onde o 

ambiente natural é a fonte direta de dados e o pesquisador o seu principal 

instrumento. Segundo Bianco (1987), os métodos quantitativos utilizados nas 

pesquisas qualitativas são essencialmente instrumentos auxiliares para a 

descrição dos resultados obtidos. 

 

 

 

 

3. RESULTADOS   E   DISCUSSÃO 

 

3.1 Resgate de Conhecimentos Prévios  

 

 

 Duas características destacam-se nos contextos didáticos sócio-

construtivistas: A necessidade de um envolvimento ativo do aprendiz na 

construção do conhecimento e a convicção de que as idéias prévias dos 

estudantes desempenham um papel importante no processo de aprendizagem 

(Mortimer, 2000).   

A primeira etapa da pesquisa foi concebida considerando como ponto de 

partida para construção do conhecimento o resgate da bagagem cognitiva prévia. 

A discussão estabelecida entre alunos e professor envolveu características gerais 

dos artrópodes, passando pelas principais classes e centrando-se nos insetos.  

Como resultado do primeiro contato, foi produzido um painel onde ficaram 

registradas as impressões coletivas. A proposta era garantir o registro do 

conhecimento prévio para posteriores comparações. Precisávamos criar situações 

conflitantes para que fosse exercido de fato o papel da escola – garantir a 

passagem de um conceito catalogado como intuitivo, infantil para um conceito 

cientificamente aceito essa evolução deve resultar um conflito determinado com 



freqüência pela insatisfação com as idéias existentes e pela adição de novas 

idéias, levando a uma reorganização de conceitos que sejam mais satisfatórios e 

coerentes para explicar determinadas situações (Krasilchik, 1996).  

Durante discussão foram resgatadas as impressões dos estudantes a 

respeito das relações estabelecidas entre os insetos e a população humana      

 

 

 

 

 

A maior parte dos posicionamentos adotados pelos alunos (84%) 

apontavam os insetos como agentes nocivos à população humana. Entre os 

elementos que reforçam tal postura podemos citar o livro didático que ainda traz 

arraigado em sua em seus textos e atividades uma forte postura utilitarista – 

Exemplos de insetos úteis ao homem  e em níveis bem mais abrangentes os 

danos causados à população humana por ilustres representantes da Classe 

Insecta. 

Entre as atividades aplicadas na etapa de resgate de conhecimentos 

prévios buscou-se também avaliar a capacidade dos alunos em distinguir os 

insetos de representantes de outros grupos taxonômicos. 
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Figura 6  -  Percepção dos alunos a respeito das relações estabelecidas 
entre insetos e a população humana 
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Foi observado que os alunos não tinham dimensões precisas sobre a 

morfologia externa de insetos. Os modelos construídos revelaram que a maioria 

dos alunos não tinham noções sobre o padrão de segmentação corpórea dos 

insetos, número e distribuição de patas e asas, a presença de estruturas 

sensoriais como olhos e antenas . Em escala de maior comprometimento duas 

duplas modelaram representantes que não se enquadram na classe. Não eram 

esperadas réplicas perfeitas dos insetos, o objetivo maior era identificar como 

eram concebidos insetos pelos alunos através da materialização de esquemas 

mentais.  
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Figura  7  -  Análise da capacidade dos alunos em distinguir insetos de 
representantes de outros grupos. 
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Os resultados obtidos nessa etapa foram essenciais para o 

redirecionamento das atividades subsequentes. Além de valorizar as informações 

trazidas pelos alunos para o contexto escolar as atividades de resgate 

promoveram maior entrosamento entre alunos e facilitador.  

 

 

3.2 Trabalhando o conteúdo entomológico – Vida de Inseto 

 

 

 Nesta etapa, foram trabalhados as informações teóricas descritas na seção 

dos materiais e métodos. A metodologia utilizada instigava intervenções 

constantes por parte dos alunos. Buscou-se criar um clima de construção coletiva 

no qual os elementos envolvidos no processo eram percebidos como 

responsáveis pelo conhecimento produzido. Mesmo tendo um grupo proveniente 

de contextos didáticos pautados na submissão os participantes responderam 

positivamente aos novos padrões metodológicos utilizados.  

 O trabalho com as informações teóricas foi pensado em perspectiva não 

linear, ou seja, não seguimos uma orientação hierarquizada como é observada na 

Figura 8 - Modelos entomológicos confeccionados pelos estudantes com 

massa de modelar – Em destaque animais que não se enquadram na 



maioria dos livros didáticos – características gerais do grupo, sistemática, 

morfologia externa, noções de fisiologia e ecologia. A seqüência das informações 

trabalhadas foi estruturada em função dos questionamentos gerados em sala e 

nas lacunas detectadas durante a etapa anterior.   A abordagem teórica procurou 

utilizar-se das representações mentais prévias, estimulando a capacidade do 

aluno operar com essas representações a fim de transformá-las, resignicá-las, 

produzir conhecimento.  

 Aspectos ecológicos e comportamentais dos insetos destacaram-se como 

eixos de maior interesse por parte dos alunos. Foi perceptível a necessidade de 

encontrar elementos que os ajudassem a superar as idéias preconcebidas sobre 

os insetos. Ficou claro que para os alunos os insetos se enquadravam em dois 

grupos – insetos úteis ao homem e os nocivos. A proposta era desmistificar essa 

separação orientando uma análise mais aprofundada a respeito do papel biológico 

dos insetos. 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Alunas trabalhando a morfologia externa dos 

insetos  



A intensa participação dos alunos, os questionamentos gerados são 

indicativos de que a prática pedagógica foi significativa, ou seja, desenvolveu-se 

dentro dos padrões dialéticos uma vez que promoveu a interação entre professor-

aluno-objeto de conhecimento, evitando a postura reprodutivista tão comum no 

ensino de Zoologia.  

 

 

3.3 Inserção de Atividades Experimentais 

 

 

A análise dos dois grupos submetidos a tratamentos diferenciados reafirma a 

importância das atividades experimentais no ensino de Ciências. Partimos do 

princípio que a aprendizagem significativa dá-se fundamentalmente em contextos 

que favoreçam o envolvimento dos aprendizes no desenvolvimento de habilidades 

e competências (Perrenoud, 1999). As atividades práticas destacam-se nesse 

sentido, pois envolvem processos criativos  e cognitivos, privilegiando a ação do 

aluno enquanto construtor do seu próprio conhecimento, sendo fundamentadas no 

modelo construtivista de aprendizagem (Angelo & Zuliane,  2001). Ao professor 

delega-se a função de monitorar o crescimento cognitivo e o amadurecimento 

pessoal dos estudantes contribuindo para a construção de um conhecimento 

científico pessoal (Strike &  Posner, 1992). Essa construção envolve 

necessariamente um relativo afastamento das concepções e da visão do senso 

comum, ao menos na interpretação das situações e fenômenos analisados em 

sala de aula (Viennot, 1979). 

 Do grupo subemtido a abordagem tradicional apenas quatro alunos 

desenvolveram a pesquisa solicitada, reproduzindo o que se observa com 

freqüência no cotidiano escolar – pesquisas que se restringem a cópias literais de 

livros, revistas e de páginas da internet. 

Os alunos que realizaram atividades de caráter experimental engajaram-se de 

forma evidente com a discussão em torno dos mecanismos envolvidos na 

percepção e comunicação dos insetos. Um trabalho extraclasse foi também 



proposto para os alunos do segundo grupo, esse consistia na produção de um 

relatório com a descrição das etapas e as conclusões individuais acerca do que foi 

observado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Insistimos na necessidade de estimular o desenvolvimento do pensar 

cientificamente a partir das séries iniciais. Todos os alunos apresentaram seus 

relatórios estabelecendo-se uma discussão que permitiu a socialização das idéias. 

Nessa etapa, os alunos confrontaram as opiniões e os resultados obtidos. Entre as 

colocações mais interessantes destacamos: 

 

 As formigas fazem suas trilhas reconhecendo o ambiente através de suas 

antenas que funcionam como olhos. –  Aluna R.V.F. 

 

Figura 10 - Atividade experimental – Estruturas sensoriais 

e a percepção ambiental.  



As antenas são muito importantes na comunicação e para o deslocamento das 

formigas. Acho que também sejam importantes para a comunicação entre elas 

pois sempre vejo quando duas formigas se encontram elas não param de 

mexer as antenas. – Aluno B. A. S. 

 

O produto (pesquisa e o relatório) e o engajamento dos alunos nas atividades 

descritas podem ser considerados indicadores que reforçam a importância das 

atividades experimentais no ensino de Zoologia e a necessidade de se redefinir a 

forma com que se acredita fazer ciências na educação básica.  

As questões trabalhadas na avaliação formal conduziram a resignificação das 

informações presentes nas etapas anteriores. Uma das questões trazia uma 

tirinha ilustrativa e em que se questionava o porquê da bioluminescência dos 

vagalumes. No primeiro grupo 30% dos alunos estabeleceram uma relação direta 

entre a produção de luz e a capacidade de comunicação desses insetos. Em 

contrapartida, no segundo grupo 60% dos alunos estabeleceram o mesmo tipo de 

ligação, o que permite concluir que os alunos que participaram das atividades 

experimentais conseguiram processar as informações obtidas e aplicá-las em 

situações que exigiam o níveis de interpretação aproximado. 

Além das questões propostas, foi também orientada a produção de um texto 

dissertativo intitulado: Vida de inseto, onde eles poderiam escrever livremente 

sobre os insetos. Uma parcela significativa dos alunos (60%) que realizaram 

atividades experimentais reafirmaram em seu texto a importância da comunicação 

para os insetos, estabelecendo relações diretas do processo com estruturas 

morfológicas como: antenas e olhos. Um outro dado interessante foi obtido através 

do desdobramento desta atividade, os alunos teriam que ilustrar seu texto com um 

desenho que mostrasse as principais estruturas morfológicas dos insetos. As 

representações mais acuradas foram produzidas por alunos submetidos à 

metodologia pautada na experimentação.  

  O nível de elaboração cognitiva impresso por uma atividade experimental, 

planejada e conduzida com o objetivo de problematizar as informações, permite 

que o conhecimento significativo seja de fato construído. As repostas à 



metodologia empregada neste trabalho fortalecem a idéia de que a forma com que 

o conteúdo zoológico vem sendo trabalhado limita a capacidade do aluno em 

intervir na construção do seu conhecimento, estimulando abordagens pautadas na 

memorização e que privilegiam dimensões teóricas que não encontram espaço no 

cotidiano desses alunos.  

 Avançar na construção de uma nova proposta educacional para o ensino de 

Zoologia significa romper com uma estrutura que se arrasta há anos e se repete 

nos diferentes níveis de ensino. Construir uma nova identidade metodológica para 

o ensino de Zoologia, e em todas as outras áreas do conhecimento, significa 

orientar o desenvolvimento de abordagens metodológicas que priorizem a 

construção de representações mentais. A escola deve combater a visão simplista 

de Ciências e proporcionar meios para que alunos e professores possam 

compreender a experimentação como um elemento essencial a formulações 

científicas.  

  

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 - REPERTÓRIO COMPORTAMENTAL DE Pachycondyla sp. 

(Hymenoptera: Formicidae) E POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO DE NINHOS 

ARTIFICIAIS NO ENSINO DE ENTOMOLOGIA  

 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

 

 Formigas compreendem provavelmente o grupo mais bem sucedido de 

insetos sociais em termos de diversidade de espécies (apresentam um maior 

número de gêneros e espécies que todos os outros insetos sociais somados), 



abundância (são os invertebrados mais abundantes da meso e macro fauna do 

solo) e distribuição geográfica (ocupam todos os continentes, e praticamente todas 

as ilhas oceânicas) (Wilson, 1971). A eussociabilidade é uma característica 

fundamental na determinação do sucesso evolutivo do grupo, e baseia-se em três 

particularidades: a divisão do trabalho, com um sistema de castas, a cooperação 

entre os membros da colônia no cuidado com as formas jovens, e a sobreposição 

de gerações capazes de contribuir para o funcionamento da colônia (Michener, 

1974), embora tais parâmetros sejam alvo de controvérsia. 

 Uma colônia de formigas é formada por indivíduos adultos, ovos, larvas e 

pupas. Adultos, com raras exceções, são fêmeas e estão divididos em duas 

castas: as rainhas, fêmeas férteis cuja função primordial é a postura de ovos, e as 

operárias, indivíduos estéreis envolvidos na manutenção da colônia, 

forrageamento, cuidado com a prole e limpeza do ninho (Campos,1995).  A 

comunicação é mediada por processos químicos, acústicos, táteis e visuais, 

prevalecendo a comunicação por meios químicos. O comportamento está 

intensamente relacionado com a liberação de feromônios específicos, como por 

exemplo a marcação de trilhas entre a colônia e a fonte de alimento, atração de 

parceiros durante a reprodução, delimitação de território, entre outros 

(Wilson,1971). Segundo Bevilacqua (1999), a visão tradicional sobre o 

comportamento desses insetos identifica-os como seres autônomos que 

obedecem a um programa genético estabelecido. No entanto, novos estudos 

sugerem que os elementos do ambiente e a maleabilidade do comportamento 

individual desempenham papéis fundamentais na organização do funcionamento e 

da estruturação da sociedade. 

 O estudo do comportamento de insetos sociais oferece subsídios para a 

compreensão de inúmeros aspectos da biologia animal.  Por exemplo, a interação 

com plantas e outros animais, estratégias de forrageamento e defesa, reprodução 

e desenvolvimento, territorialidade, comunicação química, entre outros, podem ser 

observados quantitativamente em diversos níveis cognitivos. Isto sedimenta a 

aprendizagem integrada de conceitos biológicos e possibilita uma abordagem 

interdisciplinar, fundamental para a construção de um novo modelo cognitivo 



pautado na importância do raciocínio e pensamentos integradores. Tal postura, 

por sua vez, é  capaz de orientar a produção de modelos mentais pelos alunos e 

transformar o processo de ensino aprendizagem num convite à exploração e à 

descoberta. 

 Insetos representam um excelente – embora sub-explorado – modelo para 

ensino de Biologia. São animais de fácil coleta, manipulação e observação; 

adequam-se a inúmeros estudos de laboratório e campo, e estão 

proporcionalmente menos sujeitos a limitações éticas.  Segundo Feir (1974), os 

insetos são utilizados como cobaias para expandir o conhecimento em diversas 

áreas da ciência, como a genética, histologia, fisiologia, morfologia e evolução. As 

possibilidades de experimentação no processo de ensino-aprendizagem são 

inúmeras, já que existe uma motivação natural por aulas dirigidas a enfrentar 

desafios e investigar os diversos aspectos da natureza (Bizzo, 1997).  

 É importante que o professor perceba a experimentação como um elemento 

essencial à prática pedagógica. Quando se realiza um experimento, tem-se a 

oportunidade de estabelecer elos entre a teoria e a prática. Como propõe 

Vasconcellos (1993), para a elaboração efetiva do conhecimento, deve-se 

possibilitar o confronto entre o sujeito e o objeto. Conhecer é estabelecer relações 

; quanto mais abrangentes e complexas forem as relações, mais significativo será 

o conhecimento produzido. 

 Entretanto, observa-se uma enorme deficiência em atividades 

experimentais no ensino de Biologia, o que limita o aproveitamento das 

potencialidades tanto de alunos quanto de professores.  Tal deficiência pode ser 

atribuída a inúmeros fatores, especialmente infra-estrutura e formação docente.  

Ressalta-se também a falta de pesquisa em metodologias de ensino que 

construam uma ponte entre o conhecimento zoológico e a prática educacional, 

visualizada na escassez de trabalhos disponíveis sobre o assunto em revistas e 

eventos científicos especializados. 

 Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo analisar o repertório 

comportamental de colônias de formigas Pachycondyla sp. em condições artificiais 

a fim de identificar as possibilidades de desenvolvimento de atividades práticas 



relacionadas com o ensino de entomologia.  Pretendeu-se testar a hipótese de 

que tais colônias podem funcionar como um modelo para observação de temas 

biológicos. Sob este enfoque, pretende-se contribuir para uma maior interação 

entre ensino e pesquisa em Entomologia, com ênfase nas atividades 

experimentais em sala de aula. A associação entre o desenvolvimento de 

conteúdos biológicos  e a inserção de novas abordagens didáticas – 

experimentação – configura-se peça fundamental à pesquisa em ensino, 

dimensão que precisa ser fortalecida nas demais áreas do conhecimento. 

 A proposta deste trabalho é de estimular o desenvolvimento de uma 

abordagem pedagógica integradora, ou seja, aproximar e interrelacionar 

conteúdos que na maioria dos livros didáticos são trabalhados de forma estanque, 

sem que sejam estabelecidos vínculos diretos com a realidade dos alunos. 

 

 

 

2- MATERIAIS E  MÉTODOS  

 

2.1- Coleta, estabelecimento e manutenção de ninhos artificiais 

 

 As colônias foram coletadas no período de 28 a 30/11/01, em um fragmento 

de Floresta Atlântica, na Reserva Florestal de Dois Irmãos (8o 00’ S e 34o 58’), em 

Recife – PE.  Foram coletadas colônias de Pachycondyla sp. (Ponerinea) que 

estavam nidificando no chão da floresta, dentro de pequenos troncos ocos. 

 As colônias foram transferidas para o Laboratório de Invertebrados 

Terrestres da UFPE, sendo individualmente alocadas em bandejas plásticas 

(27cm x 43 cm x 10 cm). Para o estabelecimento da colônia, foram construídas 

câmaras úmidas, formadas a partir de tubos de ensaio contendo cerca de 1/3 de 

seu volume ocupado com água destilada comprimida por chumaços de algodão, a 

fim de criar um microclima adequado para a manutenção das formigas.  As bordas 

de entrada dos tubos foram parcialmente vedadas com parafilm objetivando o 

aumento da umidade no interior das câmaras. Para reduzir a luminosidade, os 



tubos foram envolvidos com papel alumínio.  Nas bandejas, disponibilizou-se uma 

área para o forrageamento das formigas, cujas bordas apresentavam uma barreira 

constituída por uma camada de resina (tanglefoot), impedindo a saída dos insetos. 

A dieta disponibilizada às colônias foi composta por proteína animal (cupins 

e gafanhotos) e açúcar (mel diluído).  Foi também fornecida uma dieta sintética 

como fonte complementar de vitaminas e nutrientes em geral, preparada a partir 

de água, ágar, mel, ovo e vitaminas. O alimento foi oferecido em intervalos de 48 

horas, com variação apenas na fonte de proteína animal. 

 A adaptação das formigas a condições artificiais foi observada 

sistematicamente, as observações foram registradas e a análise do repertório 

comportamental só foi iniciada quando todos os integrantes das colônias haviam 

se distribuídos nas células. A distribuição dos insetos nas células associada às 

primeiras tentativas de forrageamento foram considerados como indicadores de 

adaptação às condições laboratoriais. O processo de adaptação completou-se 

após dois dias contados a partir da implantação das células. 

 

 

 

2.2- Estudo do repertório comportamental 

 

Para a verificação do repertório comportamental foi escolhida a colônia 

melhor adaptada às condições em laboratório, com ovos e larvas devidamente 

acomodados no interior das células (tubos) e com considerável número de 

indivíduos adultos (cerca de 45). Foram realizadas observações em períodos de 

duas horas, no período da manhã (8h às 10h) e da tarde (13 às 15h), durante 

cinco dias consecutivos.  Os comportamentos foram observados e registrados 

num etograma, construído a partir de indicações presentes em Hölldobler & Wilson 

(1990).  

Pretendia-se observar as principais tarefas executadas pelos insetos em 

suas respectivas castas, posteriormente, as referidas tarefas seriam 

desmembradas em atos comportamentais que serviriam como referencial para a 



elaboração do etograma. Foram selecionados atos comportamentais considerados 

de fácil identificação, a fim garantir a replicabilidade do experimento nos diferentes 

níveis escolares. 

A análise das possibilidades de utilização das colônias artificiais no ensino 

de entomologia nas séries do fundamental foi realizada com base em avaliação 

prévia dos principais títulos em Ciências. A abordagem desenvolvida nos livros 

dimensionou as sugestões de atividades práticas, bem como a significância dos 

insetos sociais no contexto escolar.  

 

 

 

 

3- RESULTADOS  E  DISCUSSÃO  

 

 A espécie Pachycondyla sp. demonstrou relativa facilidade de adaptação a 

condições de laboratório. Seu comportamento tipicamente eussocial manifestou-

se claramente, através da distribuição de tarefas entre as castas, com o 

envolvimento das fêmeas operárias nas atividades essenciais à dinâmica interna 

da colônia. O processo de auto-organização é característico entre insetos 

categorizados como eussociais e envolve mecanismos específicos capazes de 

favorecer a adaptação e adequação dos insetos ao meio, mesmo que este 

apresente variações bruscas. (Deneuborg, 1983). Nesse contexto, auto-

organização significa que padrões de comportamento emergem espontaneamente 

a partir de interações entre indivíduos em função da variabilidade ambiental 

(Bevilacqua, 1999). 

Apesar da maior parcela da população adulta ser formada por fêmeas 

estéreis, pôde ser observada a presença de machos que se mantinham 

praticamente inativos. Tal comportamento poderia ser interpretado, para os alunos 

da educação básica, como um período de baixa atividade comparado à época 

reprodutiva, quando estes animais têm um papel mais “visível” na colônia. 



 Com base na revisão da literatura e no comportamento de Pachycondyla 

sp. observado em laboratório, pode-se sugerir um variado repertório de 

comportamentos aleatórios para diversas espécies de formigas. Um 

comportamento é definido como aleatório se, dentro de um conjunto de decisões 

possíveis, a ação que será realizada é, a priori, imprevisível (Bilcheu & 

Parmee,1997). Os atos comportamentais identificados estão representados na 

Tabela 5 e encontram-se agrupados em tarefas, de acordo com as características 

correlatas.   

 

Tabela 5. Repertório comportamental de formigas Pachycondyla sp mantidas em 

ninhos artificiais  

 

Tarefa Ato comportamental 

Auto-limpeza operária Manutenção da limpeza da colônia  

Auto-limpeza rainha 

Carregar e rolar ovos e larvas 

Lamber ovos  

Carregar e rolar a pupa 

Cuidados com a prole  

Lamber a pupa 

Operária – Larva Regurgitação  

Operária – Operária  

Fora do ninho Forrageamento 

Carregar partículas alimentares 

   

 

Embora descreva um repertório relativamente simplificado de possíveis 

comportamentos, entende-se que os principais atos estão representados, o que 

facilita a compreensão de parâmetros biológicos, ecológicos e comportamentais 

por parte do estudante de ensino fundamental e médio. 

 Na colônia de Pachycondyla sp., uma maior diversidade comportamental 

relacionou-se estreitamente com a manutenção de condições ótimas ao 



desenvolvimento das gerações subseqüentes que integraram a colônia, tornando-

se responsáveis pela sua manutenção e justificando maiores variações e relativa 

freqüência nas atividades voltadas para o cuidado com a prole. 

A maior freqüência de padrões comportamentais, no entanto é observada 

na auto-limpeza dos insetos, um elemento fundamental para colônia, que deve se 

manter livre de agentes contaminantes. As freqüências dos atos observados estão 

representadas na figura 11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O hábito alimentar das formigas estudas é diversificado, com nítida 

preferência à predação de pequenos invertebrados. São insetos que forrageiam 

de forma isolada. O alimento ingerido pelas operárias é armazenado 

temporariamente no papo e transferido para as outras operárias, para a rainha e 

para as formas jovens, caracterizando a trofalaxia comum entre as formigas. 

 É presença constante nos diversos títulos em Ciências a sociabilidade de 

algumas espécies de insetos. Entretanto, são raras as sugestões de atividades 
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2- Carregar e rolar partículas 

3- Forrageamento fora do ninho 

4- Regurgitação - Operária/Operária 

5- Regurgitação - Operária / Larva 

6- Lamber a pupa 

7- Carregar e rolar a pupa 

8- Lamber ovos 

9- Carregar e rolar ovos e larvas 

10- Auto-limpeza rainha 

 

 

Figura 11- Freqüência dos atos comportamentais observados em 

ninhos artificiais de Pachycondyla sp 



práticas ou possibilidades de experimentação. Os exemplos mais interessantes 

giram em torno das abelhas, que são lançadas como referenciais de sociabilidade, 

de insetos indispensáveis à polinização e eficientes produtores de alimento para 

os homens. 

As colônias de formigas mantidas em laboratório apresentam amplas 

possibilidades de inserção no ensino de entomologia nas séries da educação 

básica.  Muitos conteúdos abordados no contexto escolar  encontram relação 

direta com a dinâmica e estrutura das colônias, permitindo o desenvolvimento de 

atividades práticas/experimentais e conseqüentemente tornando a aprendizagem 

mais significativa. Deve ser considerada a relativa facilidade na coleta, construção 

e manutenção das colônias . 

 A tabela 6 resume sugestões de atividades que podem ser amplamente 

desenvolvidas a partir de observações das colônias. 

 

Tabela 6 - Correlação entre áreas do conhecimento e possíveis atividades 

desenvolvidas em colônias artificiais de Pachycondyla sp. 

 

ÁREAS CORRELATAS ATIVIDADES 

Ecologia e comportamento • Observação da distribuição de atividades entre 

as castas que compõem a colônia. 

• Experimentos que identifiquem a preferência 

alimentar. 

• Identificação de aspectos comportamentais, 

elaboração de etogramas. 

• Observação das estratégias utilizadas na 

comunicação e delimitação do território. 

•  Reação a presença de elementos exógenos, 

predadores, presas e indivíduos de outras 

colônias. 

• Análise das condições especiais para o 



desenvolvimento da colônia (criação de 

microclimas). 

Morfologia e Fisiologia  • Identificação das variações morfológicas nas 

diferentes castas. 

• Estabelecimento de relações entre o aparelho 

bucal e os hábitos alimentares. 

• Observação das estruturas adaptativas 

utilizadas na comunicação, captura de alimento, 

etc. 

• Respostas fisiológicas a variação das 

condições ambientais. 

 

 

 

 A abordagem associada às estruturas coloniais permite que aspectos 

fisiológicos, etológicos, morfológicos e ecológicos sejam trabalhados de forma 

integrada. Desta forma, combate-se o direcionamento fragmentador tão comum no 

ensino de Ciências/Biologia e estimula-se a problematização do que se pretende 

fazer conhecer. O aluno participa como agente capaz de construir suas respostas 

e relacionar as observações práticas com a realidade individual e coletiva. 

Aspectos como estruturas de adaptação ao ambiente, comportamento 

animal, etapas do desenvolvimento, características morfológicas e fisiológicas 

devem ser explorados nas atividades práticas, pois permitem novos enfoques 

didáticos e contribuem na assimilação de informações que encontram espaço na 

realidade do aluno. É preciso, portanto, que as atividades experimentais possuam 

objetivos pedagógicos claros para que não caiam na falácia do experimentar por 

experimentar. 

Quando nos referimos a animais que formam grupos podemos explorar 

uma considerável gama de vantagens e desvantagens, entre as vantagens temos 

a melhoria do ambiente que compartilham, facilidade em capturar alimento, 

proteção contra inimigos, em contrapartida animais que vivem em grupos estão 



sujeitos à proliferação de doenças e enfrentam maior pressão competitiva (Souto, 

2000). Essa ambigüidade pode ser explorada em situações didáticas, 

relacionando aspectos etólogicos a história evolutiva e aspectos ecológicos. 

A diversidade no repertório comportamental de formigas, bem como a 

relativa facilidade de manutenção das mesmas em condições artificiais, conferem 

ao grupo amplas condições de utilização no contexto escolar. Deve-se considerar 

dois  outros aspectos igualmente importantes, a multiplicidade de temas 

educacionais que encontram relação direta com as colônias e as possibilidades de 

associação entre o que está se observando com enfoques da realidade do aluno. 

Estes reforçam a aplicabilidade de modelos experimentais no ensino de ciências, 

garantindo que as informações sejam trabalhadas pelo aluno e conhecimento seja 

produzido de fato. 
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