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sempre me incomodou e, com isso, procuro estratégias para atraí-los e mostrá-los que a Biologia 
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Contudo, existem muitos desafios, como: tempo de planejamento e de aula reduzidos, 

excesso de alunos nas turmas, escassez de recursos e falta de preparo dos professores. Dessa 
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resultados com seus alunos e assim se sentirá mais motivado. 
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“Se, na verdade não estou no mundo para simplesmente me 

adaptar, mas para transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem 

um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda 

possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, 

mas participar de práticas com elas coerentes.” 

Paulo Freire 
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RESUMO 

 

 Diante dos desafios para atrair a atenção dos alunos em sala de aula, os professores 

sentem uma necessidade de desenvolverem estratégias de ensino que despertem o interesse e 

promovam maior motivação, ao mesmo tempo em que contribuam de uma forma mais efetiva 

para a educação científica. Nessa perspectiva, o presente trabalho traz uma proposta de um guia 

de atividades que utilizam a metodologia investigativa, o uso de insetos em atividades de 

campo, desenvolvidas de forma colaborativa, para o ensino de conteúdos de Biologia no Ensino 

Médio. Trata-se de aulas divididas em cinco etapas, que tem como culminância uma exposição 

dos trabalhos realizados para a comunidade escolar. A aplicação do roteiro em duas turmas do 

terceiro ano do Ensino Médio mostrou maior interesse e motivação dos alunos na participação 

nas aulas e na produção dos trabalhos, o que resultou em um maior aproveitamento, percebido 

pelas produções dos trabalhos solicitados e pela observação direta nas atividades. Por meio da 

experiência da aplicação foi desenvolvida uma sequência didática e um guia com orientações, 

para professores que queiram utilizá-la. 

Palavras-chave: Ensino de Biologia, métodos de ensino, aprender com insetos, trabalho em 

grupo.  
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ABSTRACT 

Faced with the challenges of attracting students’ attention in the classroom, teachers feel 

a need to develop teaching strategies that arouse interest and promote greater motivation while 

contributing more effectively to science education. In this context, the present work presents a 

proposal of an activities guide to study insects within an investigative approach involving field 

activities, developed in a collaborative way, for teaching Biology in High School. The activities 

were arranged in five steps, culminating in an exhibition of the work done for the whole school 

community. The activities were applied in two classes of High School third grade. The students 

were much more interested and motivated to participate the activities, what resulted in greater 

learning, what was directly observed through their involvement in the activities and the 

produced tasks. Using this experience, we produced a didactic sequence along with guidelines 

for teachers who want to use it in their classes. 

Keywords: Teaching biology, teaching methods, learning with insects, group work. 
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1 INTRODUÇÃO 

São muitos os desafios que os professores enfrentam para atrair o interesse dos alunos em 

sala de aula. Pesquisas ressaltam que há um declínio da motivação para aprender ciências, 

tornando significativos o desinteresse e a falta de motivação e engajamento (CLEMENT ET 

AL., 2015). No modelo tradicional de ensino, a transmissão do conhecimento é unidirecional, 

ou seja, o professor expõe o conteúdo, fazendo com que o aluno seja apenas um ouvinte, 

recebendo e armazenando as informações de maneira mecânica e memorística. Dessa forma os 

estudantes não são capazes de usar tais informações em uma situação diferente daquela em que 

foi apresentada (CASTRO E COSTA, 2011). Com isso o ensino de Biologia torna-se 

fragmentado e abstrato. 

Para Seniciato e Cavassan (2004) o ensino pautado somente nas ideias, no abstrato e, 

sobretudo, na fragmentação do conteúdo tem contribuído para um desânimo, uma indiferença 

e um desprezo em relação ao conhecimento. Fracalanza et al. (1986) afirmam que muitos 

especialistas em ensino das ciências propõem a substituição do verbalismo das aulas expositivas 

e dos livros didáticos por atividades práticas. Devemos refletir, a fim de modificar a rotina da 

sala de aula, na qual o aluno participa somente de um processo passivo de transmissão-recepção 

do conhecimento e substituir as aulas verbalísticas por práticas pedagógicas que auxiliem a 

formação de um sujeito competente, com condições de utilizar os conhecimentos para qualificar 

a sua vida (BORGES E LIMA, 2007). Contudo, entende-se que as aulas teóricas têm a sua 

importância e substituí-las por atividades práticas é inviável para o professor, devido ao tempo 

de planejamento, recursos e espaço que necessitam. Sendo assim, pode-se modificar a rotina do 

aluno, não substituindo as aulas expositivas, mas incluindo práticas pedagógicas capazes de 

atrair maior interesse e motivação por parte do discente e consequente melhora do aprendizado.  

  É importante proporcionar aos alunos a oportunidade de vivenciar e agir através do trabalho 

prático, priorizando uma postura investigativa, de compartilhamento e expressão do que 

aprenderam. As Ciências, de uma maneira geral, e a Biologia em particular, se constituem em 

um espaço perfeito para o desenvolvimento de atividades para oferta de oportunidades de 

aprendizagem com essas características.  

1.1 O ENSINO DE BIOLOGIA 
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A Biologia está inserida nos currículos do Ensino Fundamental e médio em todo o país e é 

importante por auxiliar no entendimento da vida e estar presente no cotidiano de todos. Sofreu 

algumas mudanças devido às grandes transformações que ocorreram na sociedade no século 

XXI, mas ainda é considerada uma disciplina que apresenta muitos termos e conceitos de difícil 

entendimento e visualização, sendo vista por muitos alunos como a disciplina que precisa 

memorizar “nomes difíceis”. Para Borges e Lima (2007) o ensino de Biologia, ainda hoje, 

prioriza o estudo de conceitos, linguagens e metodologias, tornando a aprendizagem pouco 

eficiente. Como apontado por Campos et al. (2003): 

Os processos de ensino e aprendizagem de Ciência envolvem conteúdos 

abstratos e, muitas vezes, de difícil compreensão e, ainda hoje, sofrem 

influências da abordagem tradicional do processo educativo, na qual 

prevalecem a transmissão-recepção de informações, a dissociação entre 

conteúdo e realidade e a memorização do mesmo. 

O conhecimento de assuntos relacionados à Biologia é fundamental para qualquer 

pessoa, pois auxilia no entendimento da vida e, se bem apresentada, pode abrir um horizonte 

estimulante, contribuindo na tomada de decisões responsáveis, de interesse individual e 

coletivo, que leve em conta o papel do homem na biosfera. (KRASILCHIK, 2008). Para 

Wieman (2007) precisamos de uma população alfabetizada em Ciência, que se preocupe com 

os desafios globais e que tome decisões sábias, informadas pelo conhecimento científico. 

Sendo assim, o professor deve buscar metodologias que tornem as aulas mais 

interessantes e contextualizadas, que façam com que os assuntos não sejam fragmentados, 

abstratos, e que os conceitos sejam entendidos e não memorizados. Vincular os assuntos ao 

cotidiano, de forma que os alunos vivenciem o que está sendo aprendido pode despertar o 

interesse e facilitar a compreensão. Para Krasilchik (2004) o ensino de Biologia pode e deve 

ser estimulante e motivador, para aquisição do conhecimento e para o cidadão ser capaz de 

questionar, obter informações, analisar, formular explicações, conceitos e opiniões.  

Para que o currículo de Biologia seja transformado em elemento de atração e incentivo 

ao aprendizado, o estudante deve ser levado, por meio de atividades práticas, a observar, 

experimentar, buscar explicações para os processos ao seu redor e analisar suas implicações 

para melhoria de condições de vida (KRASILCHIK, 2004).  

Contudo, sabe-se que na rotina do professor da educação básica, com o tempo reduzido 

de planejamento e de aula, e com os poucos recursos disponíveis, é um desafio planejar e 
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ministrar aulas diferenciadas, que atendam às necessidades dos estudantes. Entretanto, é 

indispensável a inclusão de atividades didáticas diversificadas para atender a diferentes estilos 

de aprendizagem (KRASILCHIK, 2004) e oferecer oportunidades para o desenvolvimento de 

diferentes competências e habilidades, o que significa que o professor deve tentar fazer com 

que o aluno saia da rotina sempre que possível. 

1.2 METODOLOGIA INVESTIGATIVA 

Dentre os diferentes tipos de atividades que podem ser desenvolvidas em Biologia, 

destaca-se a metodologia investigativa. O objetivo da investigação é proporcionar, além da 

aprendizagem de conceitos e procedimentos, o aprimoramento do raciocínio e das habilidades 

cognitivas dos alunos e a compressão da natureza da Ciência (ZOMPERO E LABURU, 2011).   

Essa metodologia teve início na segunda metade do século XIX, em oposição ao ensino 

tradicional, como necessidade pelas mudanças sofridas pela sociedade nessa época e foi 

predominante na educação americana (ZOMPERO E LABURU, 2011).O filósofo e pedagogo 

americano John Dewey, educador estadunidense mais renomado do século XX (ANDRADE, 

2011), teve grande influência sobre essa metodologia e tornou-se símbolo para as ideias 

progressistas na educação científica (WONG E PUGH, 2001).  

O método proposto por Dewey consistia em definição do problema, sugestão de uma 

solução, desenvolvimento e aplicação do teste experimental e formulação da conclusão.  Por 

meio da execução do método científico, não especificamente no ensino de ciências, Dewey 

buscava o desenvolvimento social e uma sociedade mais democrática. Apesar da sua influência, 

suas ideias não foram difundidas na época devido ao modelo político e econômico em que seu 

país se encontrava (ANDRADE, 2011).  

A partir de meados do século XX, tanto nos EUA como em outros países, o ensino por 

investigação foi ganhando força. Nessa época, foram realizadas reformas curriculares para o 

ensino de ciências, acreditando-se que desenvolver nos estudantes o interesse pela ciência 

levaria ao desenvolvimento científico, econômico e social (ANDRADE, 2011). No Brasil é 

pouco enfatizado nos documentos oficiais de ensino, embora algumas instituições afirmem 

trabalhar com essa proposta (ZOMPERO E LABURU, 2011). 
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Não existe um consenso entre os autores para uma definição de metodologia 

investigativa (ZOMPERO E LABURU, 2011), contudo sempre deve haver a presença de uma 

situação-problema para que a atividade se desenvolva e a investigação aconteça (CLEMENT 

ET AL., 2015). Zompero e Laburu (2011) afirmam 

 Algumas características devem estar presentes nas atividades investigativas: 

o engajamento dos alunos para realizar as atividades; a emissão de hipóteses, 

nas quais é possível a identificação dos conhecimentos prévios dos mesmos; 

a busca por informações, tanto por meio dos experimentos, como na 

bibliografia que possa ser consultada pelos alunos para ajudá-los na resolução 

do problema proposto na atividade; a comunicação dos estudos feitos pelos 

alunos para os demais colegas de sala, refletindo, assim, um momento de 

grande importância na comunicação do conhecimento, tal como ocorre na 

Ciência, para que o aluno possa compreender, além do conteúdo, também a 

natureza do conhecimento científico que está sendo desenvolvido por meio 

desta metodologia de ensino. 

Dessa forma, tal metodologia não necessariamente envolve experimentos, podendo 

também desenvolvê-la usando apenas lápis e papel, ou por meio de sequências de ensino 

investigativas (CLEMENT ET AL., 2015). 

Outros tipos de atividades investigativas são possíveis, tais como: atividades 

teóricas, em que os alunos se envolvem em estudos de caso e deverão se 

posicionar frente a assuntos controversos; atividades com banco de dados, 

tendo como desafio a elaboração de uma argumentação baseada em 

evidências; atividades de simulação, explorando um fenômeno a partir de 

simulações em computador.  (SÁ ET AL., 2007). 

Contudo, a situação problema deve ser apresentada de forma que o aluno não chegue a 

uma resposta imediata e seja levado a refletir e a tomar decisões para chegar a uma solução sem 

receber respostas prontas (CLEMENT ET AL., 2015). Dessa forma o professor tem papel de 

mediador, e deve dar autonomia ao aluno, levando-o a conduzir o andamento da aula e de sua 

aprendizagem.  

Dar autonomia não significa que podem fazer o que querem, mas que devem participar 

ativamente do seu processo de aprendizagem, com direcionamento e orientação do professor. 

A atividade investigativa deve levar o aluno a refletir, discutir, explicar, relatar e não apenas se 

limitar a favorecer a manipulação de objetos e a observação dos fenômenos. (AZEVEDO, 

2006). Para Canal et al (2006), a proposta de investigação estrutura e dá sentido a outros 

princípios didáticos, como o da autonomia (autocontrole do indivíduo) e da comunicação (pois 

presta atenção nos processos comunicativos na construção do conhecimento). Sherin et al. 

(2006) afirmam: 
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Essa proposta de ensino apresenta-se muito diferente da abordagem 

tradicional, no qual o professor tem a preocupação de desenvolver uma lista 

de conteúdo, muitas vezes de modo expositivo, sem proporcionar aos alunos 

reflexão mais profunda.  

Utilizar abordagem investigativa não significa que será praticada na escola a ciência que 

se prática na universidade, nem se sugere que todo o conteúdo seja ensinado por essa 

metodologia, mas essa é uma estratégia que pode ser utilizada para o professor diversificar a 

sua prática (MUNFORD E LIMA, 2007). A possibilidade de diversificação de recursos 

didáticos presentes no ensino por investigação é muito importante para maximizar o 

envolvimento do estudante na tarefa e propiciar a ele diferentes tipos de escolhas e decisões a 

serem tomadas, para construir uma solução.  

1.3 ATIVIDADE DE CAMPO  

Para o desenvolvimento de atividades investigativas, o trabalho de campo oferece uma 

boa alternativa. São consideradas atividades de campo desde visitas ao jardim da escola, com 

duração de alguns minutos, até viagens para outras cidades ou estados, com dias de duração 

(FERNANDES, 2006). Não há um consenso entre os autores para nomear essa prática 

(VIVEIRO, 2006), de acordo com o local e o tempo em que ocorre, os termos para designá-la 

variam, podendo ser considerada saída, visita, excursão, passeio, entre outros nomes. 

Independente da denominação, do local e do tempo em que é realizada, a atividade de 

campo é uma estratégia de ensino por meio da qual a sala de aula é substituída por outro 

ambiente, seja dentro ou fora da escola, onde haja possibilidade de serem observados e 

vivenciados os assuntos a serem estudados. Fernandes (2006) afirma: 

Consideramos atividade de campo em Ciências toda aquela que envolve o 

deslocamento dos alunos para um ambiente alheio aos espaços de estudos 

contidos na escola. Assim, uma visita ao jardim da escola, embora esteja 

dentro dos limites físicos da escola, extrapola os espaços de estudo, que seriam 

classes, laboratórios, horta experimental, biblioteca, por exemplo. 

Atividades de campo representam possibilidade de inovação e se constituem em 

importante estratégia para o ensino de Ciências, pois permitem o contato direto com o ambiente 

(VIVEIRO E DINIZ, 2009), a visualização dos conceitos estudados em uma abordagem menos 

abstrata, com mais facilidade de compreensão. Viveiro e Diniz (2009) afirmam que as 

atividades de campo contribuem para a motivação dos estudantes, atingindo os seus interesses 

distintos e fazendo com que sintam outras emoções, além daquelas que sentem em sala de aula.  
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Carnobell (2002) destaca que os espaços fora da sala de aula representam um relevante 

cenário para a aprendizagem, podendo despertar a mente e a capacidade de aprender. Para 

Seniciato e Cavassan (2004) as aulas de Ciências e Biologia desenvolvidas em ambientes 

naturais se tornam eficazes por envolver e motivar crianças e jovens, além de desfragmentar o 

conhecimento.  

Essa estratégia ainda pode favorecer a relação professor/aluno e aluno/aluno, uma vez 

que a interação entre os envolvidos pode ser facilitada pelo ambiente menos formal que a sala 

de aula apresenta, tornando-se estimulante também para o professor. Além disso, permitem que 

o companheirismo estabelecido no campo entre os sujeitos envolvidos na atividade perdure na 

volta ao ambiente escolar. (VIVEIRO E DINIZ, 2009). 

No entanto, uma atividade de campo deve ser bem preparada e o local deve ser 

adequadamente explorado. O professor deve conhecer o local e limitar o ambiente a ser 

estudado para que os objetivos da aula sejam atendidos (SENICIATO E CAVASSAN, 2004). 

Além disso, muitos alunos podem se sentir desconfortáveis por, por exemplo, não terem onde 

se sentar, por precisarem andar, pela presença de insetos, e por saírem da segurança que o 

ambiente escolar oferece. Portanto, a forma como é desenvolvida a atividade de campo, 

independente do local, pode aumentar ou limitar o desenvolvimento da aula.  

Nesse contexto, planejar uma atividade de campo requer uma atenção especial, 

principalmente se for fora do colégio, e deve ser avaliada a viabilidade da saída, os custos, o 

tempo, o roteiro, a autorização dos responsáveis, os possíveis acidentes, o bem estar dos alunos, 

a segurança, a exploração adequada do local, a presença de alunos com limitações físicas, os 

resultados, as avaliações, entre outros aspectos, a fim de explorar adequadamente as 

potencialidades que o que a atividade oferece. 

 1.4 USO DE INSETOS 

Em qualquer atividade de campo, os animais mais encontrados são os insetos. Esses 

organismos pertencem ao filo Arthropoda e classe Insecta e têm como principais características 

o corpo dividido em três partes - cabeça, tórax e abdômen - seis pernas, um par de antenas e 

asas. São os únicos invertebrados que voam. É o grupo de animais mais abundante e diverso do 

planeta, ultrapassando em número todos os animais terrestres, podendo ser encontrados com 

facilidade em qualquer lugar, em quase todas as épocas do ano (MACEDO ET AL., 2005).  
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Os insetos desempenham um papel fundamental nos ecossistemas e são responsáveis 

pela manutenção da biodiversidade, atuando como polinizadores e recicladores da matéria 

orgânica. Muitos participam de atividades de grande importância econômica e alguns são 

transmissores de doenças. 

A escolha desse grupo como ferramenta para inserir e/ou revisar conceitos de Biologia 

no ensino médio se deve à sua importância, abundância, facilidade de encontrar, diversidade de 

adaptações e participação da maior parte dos processos ecológicos. Para Macedo et al. (2001), 

no ensino de Ciências e Biologia, os insetos talvez sejam o grupo animal que melhor permite 

ao professor oferecer aos alunos oportunidades para a construção de conceitos concretos e 

desenvolvimento do pensamento científico. Para Mathews et al (1997) os insetos são uma ótima 

ferramenta didática no ensino das Ciências da Natureza para a educação fundamental e média. 

Utilizando insetos é possível estudar muitos assuntos, como ciclo de vida, 

comportamento animal, ecologia, cadeias e teias alimentares, interações ecológicas, zoologia, 

preservação e conservação do ambiente, evolução, entre outros, e o aluno pode, em muitos 

aspectos, generalizar o que aprendeu para os outros seres vivos e através desse conhecimento 

ter uma compreensão mais ampla da natureza e seus processos (MACEDO ET AL, 2016).  

Por possuírem uma grande diversidade, várias espécies podem ser facilmente 

encontradas para utilização, e as aulas podem acontecer no laboratório, na sala de aula, em 

ambientes externos, dependendo de onde for mais conveniente. Um detalhamento maior de 

como, onde e quais insetos usar pode ser visto em Macedo et al. (2016). 

Apesar de toda a importância que os insetos apresentam, muitos seres humanos, por 

influência cultural, os consideram seres nojentos, perigosos, repugnantes e inúteis (SILVA E 

NETO, 2004) e acreditam que só transmitem doenças e precisam ser mortos. Além de 

apresentar para os estudantes os conteúdos de forma diversificada, o trabalho com insetos 

permite maior conhecimento das características e importância desse grupo, provocando a 

conscientização sobre sua importância. O conhecimento sobre os insetos faz com que os alunos 

passem a ter atitudes mais respeitosas no sentido de preservação desses seres tão importantes 

para a manutenção da vida.   
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1.5 TRABALHO COLABORATIVO 

As atividades escolares podem ser realizadas individualmente ou em grupo, dependendo 

do objetivo a ser alcançado. As atividades em grupo propiciam um modelo colaborativo, no 

qual existe maior interação e compartilhamento de ideias entre os alunos, proporcionando maior 

fortalecimento de vínculos e facilitando a construção do conhecimento (Damiani, 2008), 

podendo, com isso, gerar maior motivação entre os discentes.  

Segundo Parrilla (1996, apud Arnaiz et al.1999), grupos colaborativos são aqueles em 

que todos os componentes compartilham as decisões tomadas e são responsáveis pela qualidade 

do que é produzido em conjunto, conforme as possibilidades e interesses. A colaboração 

representa uma forma particular de cooperação que envolve trabalho conjuntamente realizado 

de modo que os atores envolvidos aprofundem mutuamente o seu conhecimento (WAGNER, 

1997). Dessa forma os alunos têm a oportunidade de confrontar ideias e contribuir para a 

construção do conhecimento deles mesmos e dos colegas.  Para Damiani (2008), 

Ao trabalharem juntos, os membros de um grupo se apoiam, visando atingir 

objetivos comuns negociados pelo coletivo, estabelecendo relações que 

tendem à não-hierarquização, liderança compartilhada, confiança mútua e 

corresponsabilidade pela condução das ações. 

O trabalho colaborativo, junto com a resolução de problemas, faz com que os alunos 

necessitem se engajar em argumentações lógicas e expor ideias para trabalhar conjuntamente. 

Possibilita, ainda, o compartilhamento e a solidariedade, resgatando valores importantes em 

nossa sociedade competitiva e individualista (DAMIANI, 2008). 

Porém, deve haver uma preocupação com a formação dos grupos, a fim de que a 

interação aconteça e todos os membros participem ativamente da execução das atividades e 

sejam colaboradores, pois o fato de pessoas trabalharem juntas não significa, necessariamente, 

uma situação de colaboração (BOAVIDA E PONTE, 2002).  É comum, em trabalhos em 

grupos, alunos que fazem a maior parte, ou incluem o nome do outro, mesmo sem a sua 

participação, e o professor deve estar atento quanto a isso.   

Nesse contexto, o objetivo geral do trabalho foi desenvolver uma sequência didática que 

utiliza a metodologia investigativa, com o uso de insetos em atividades de campo, de forma 

colaborativa, para o ensino de conteúdos de Biologia no Ensino Médio. 
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São objetivos específicos desse trabalho: 

-Desenvolver um roteiro de atividades utilizando a metodologia investigativa, com o 

uso de insetos em atividades de campo, de forma colaborativa, para o ensino de conteúdos de 

Biologia no Ensino Médio. 

  -Trabalhar o roteiro proposto em duas turmas do terceiro ano do Ensino Médio, visando 

sua reformulação para divulgação entre professores por meio de uma sequência didática, com 

as orientações a partir da aplicação. 

-Discutir a importância do desenvolvimento de atividades diferenciadas, utilizando 

como exemplo a metodologia investigativa, as atividades de campo, os insetos e o trabalho 

colaborativo para o ensino de conteúdos de Biologia. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Inicialmente foi elaborada uma proposta de roteiro, que foi aplicado em duas turmas do 

terceiro ano do Ensino Médio, de março a junho de 2019. Por meio dos resultados foi feita a 

reelaboração da proposta com as modificações necessárias e elaborada a sequência didática com 

orientações, para aplicação das atividades.  

Esse trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de nível Superior – CAPES e autorizado pelo Comitê de Ética 5257 UFRJ – Hospital 

Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de janeiro/HUCFF-

UFRJ, através da Plataforma Brasil, sob o CAEE 03916318.2.0000.5257, em 19 de fevereiro 

de 2019. 

2.1 PROPOSTA DO ROTEIRO DE ATIVIDADE 

O roteiro é composto por cinco etapas, com duas aulas de duração cada, totalizando dez 

aulas de cinquenta minutos. Todas as etapas são iniciadas com uma pergunta provocadora, com 

o objetivo de instigar a curiosidade dos alunos, porém eles têm a liberdade de elaborar novas 

perguntas e as suas hipóteses de respostas às perguntas. 

2.1.1 Etapa 1 – Atividade de campo em ambiente mais pobre em vegetação 

Pergunta provocadora: como são e onde estão os insetos? 
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Tempo de duração: 100 minutos. 

Local: área externa do colégio (jardim e pátio)  

Material necessário: celular ou máquina fotográfica, papel e caneta para anotações. 

Descrição geral: em duplas ou em trios, os alunos procuraram, observaram, fotografaram os 

insetos encontrados, anotando o que foi observado (local onde foram encontrados, cores, 

estruturas, comportamento). Por meio da pergunta inicial e das observações, formularam 

hipóteses para explicar o que estavam observando e responder a pergunta inicial e as demais 

perguntas feitas por eles. Após o término da aula, em um prazo de três dias, as duplas ou trios 

selecionaram três fotos e enviaram por e-mail um relatório com essas fotos, suas observações e 

conclusões. 

2.1.2 Etapa 2 – Trabalho com o material produzido (em sala) 

Pergunta provocadora: como vivem os insetos? 

Tempo de duração: 100 minutos em sala de aula 

Local: sala de aula 

Material necessário: fotos e relatórios enviados pelos alunos, data show. 

Descrição geral: com as imagens e as observações obtidas na etapa anterior, os alunos, todos 

juntos e dispostos em círculo, discutiram as hipóteses formuladas para explicar o 

comportamento e as características dos insetos observados. Por meio da discussão foram 

introduzidos e/ou revisados conceitos de Biologia, com a orientação do professor. 

2.1.3 Etapa 2 – Trabalho com o material produzido (em casa) 

Pergunta provocadora: como podemos representar os insetos corretamente? 

Tempo de duração: os alunos tiveram sete dias para apresentação do projeto ao professor com 

as ideias sobre o que e como fazer uma escultura ou maquete de um inseto que eles observaram, 

e mais sete dias para entrega do trabalho concluído. 

Local: a critério do aluno. 
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Material necessário: qualquer material que tenha em casa (garrafa pet, papelão, entre outros). 

Descrição geral: cada dupla ou trio construiu uma escultura ou maquete representando um dos 

insetos observados nas aulas anteriores. 

2.1.4 Etapa 3 – Trabalho de campo em ambiente mais rico em vegetação 

Perguntas provocadoras: Como é a comunidade de insetos em ambientes mais ricos em 

espécies? Como os insetos interagem com outros seres vivos e com o ambiente? 

Tempo de duração: 100 minutos, incluindo o deslocamento. 

Local: Parque Cremerie (ambiente mais rico em espécies vegetais do que aquele visitado na 

etapa um). 

Material necessário: celular ou máquina fotográfica, papel e caneta para anotação. 

Descrição geral: em duplas ou em trios, os alunos procuraram, observaram, fotografaram os 

insetos encontrados, anotando o que foi observado (com ênfase na interação com o meio e 

cadeia alimentar). Por meio da pergunta inicial e das observações, formularam hipóteses para 

explicar o que estavam observando e responder a pergunta inicial e as demais perguntas feitas 

por eles. Após o término da aula, em um prazo de três dias, as duplas ou trios selecionaram três 

fotos e enviaram por e-mail um relatório com essas fotos, suas observações e conclusões. 

2.1.5 Etapa 4 – Trabalho com todos os resultados obtidos (em sala) 

Pergunta provocadora: Em qual dos ambientes há mais espécies de insetos? Qual a sua 

importância? 

Tempo de duração: 100 minutos. 

Local: sala de aula. 

Material necessário: fotos e relatórios enviados pelos alunos, data show. 

Descrição geral: com as imagens e as observações obtidas na etapa anterior, os alunos, todos 

juntos e dispostos em círculo, discutiram as hipóteses formuladas para explicar as interações 

com outros organismos e com o ambiente e, com isso, a importância dos insetos e a diferença 
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de biodiversidade com relação àquela encontrada na atividade de campo anterior (em ambiente 

mais pobre em vegetação). Por meio da discussão foram introduzidos e/ou revisados conceitos 

de Biologia, com orientação do professor. 

2.1.6 Etapa 4 – Trabalho com todos os resultados obtidos (em casa) 

Pergunta provocadora: como podemos representar as interações observadas? 

Tempo de duração: os alunos tiveram sete dias para apresentação do projeto ao professor com 

as ideias sobre o que e como fazer uma escultura ou maquete de um inseto que eles observaram, 

inserido em uma cadeia alimentar ou interação ecológica, e mais sete dias para entrega do 

trabalho concluído. 

Local: a critério do aluno. 

Material necessário: qualquer material que tenha em casa (garrafa pet, papelão, entre outros.) 

Descrição geral: cada dupla ou trio construiu uma escultura ou maquete representando um dos 

insetos e as interações ou cadeias alimentares observadas nas aulas anteriores.  

2.1.7 Etapa 5 – Exposição: O incrível mundo dos insetos 

Pergunta provocadora: como podemos comunicar nosso conhecimento adquirido sobre os 

insetos e sobre o funcionamento do ambiente? 

Tempo de duração: 100 minutos. 

Local: salão do colégio. 

Material necessário: fotos e maquetes. 

Descrição geral: os alunos prepararam uma exposição com todos os trabalhos produzidos e 

apresentaram para a comunidade escolar. 

2.2 ESCOLHA DO COLÉGIO PARA APLICAÇÃO DO ROTEIRO DE ATIVIDADES 
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Foi escolhido para aplicação do roteiro o Colégio Estadual Princesa Isabel, localizado 

na Rua General Rondon, s/n – Quitandinha, em Petrópolis/RJ. A escolha ocorreu por ser o local 

onde leciono. 

2.2.1 Escolha do local para trabalho de campo em ambiente mais pobre em vegetação 

O local escolhido para a atividade de campo em ambiente mais pobre em vegetação foi 

a área ao ar livre do colégio, que apresenta um amplo local cimentado, algumas árvores 

plantadas em pneus, um pequeno jardim e um lago (Figura 1). 

Figura 1: área externa do Colégio Estadual Princesa Isabel: pequeno lago com vegetação em 

volta (A); jardim (B); árvores plantadas em pneus (C); área cimentada(D). 

2.2.2 Escolha do local para trabalho de campo em ambiente mais rico em vegetação 

O local escolhido para a saída de campo em ambiente mais rico em vegetação foi o 

Parque Cremerie (Figura 2), localizado na Estrada da Independência, s/n - Independência, 

Petrópolis/RJ. É um ponto turístico localizado a 750 m do colégio. 

A B 

C D 
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Figura 2: Parque Cremerie: entrada (A); um dos jardins (B); lago (C); trilha (C); trilha (D). 

2.3 ESCOLHA DA SÉRIE 

Foram escolhidos os alunos do terceiro ano do Ensino Médio, devido ao conteúdo de 

Ecologia ser aplicado nessa série, por ser o ano em que realizam o Enem e o trabalho propiciar 

uma revisão de conteúdo. Não foram utilizados critérios de inclusão e exclusão de alunos, 

totalizando 55 estudantes. 

2.4 TRABALHO COM O ROTEIRO DE ATIVIDADES JUNTO AOS ALUNOS 

Após a elaboração do roteiro de atividades, foi enviada a documentação ao Comitê de 

Ética, através da Plataforma Brasil, com aprovação, que pode ser verificada através do número 

03916318.2.0000.5257.  

A B 

C D 
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Com a aprovação do Comitê de Ética, foi enviado um ofício ao Colégio Estadual 

Princesa Isabel, solicitando a autorização para a aplicação das atividades (anexo 1). Após a 

autorização do colégio, os alunos foram orientados sobre os objetivos, justificativas e 

metodologias das atividades que iriam desenvolver.  

Foram entregues os termos de consentimento livre e esclarecido (Anexos 2, 3 e 4), em 

acordo com o Comitê de Ética, o qual foi lido e assinado pelos alunos e pelos responsáveis dos 

menores de idade. Para a atividade de campo fora do colégio também foi solicitada autorização 

por escrito dos responsáveis através de bilhetes enviados pela secretaria do colégio. 

Todas as etapas foram registradas por meio de fotos e relatos escritos, para posterior 

análise dos resultados. 

2.5 ELABORAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA COM ORIENTAÇÕES PARA OS 

PROFESSORES 

Por meio de observação e reflexão a partir da aplicação do roteiro proposto e da leitura 

de artigos e textos pertinentes aos temas relacionados ao trabalho, a sequência didática foi 

elaborada e organizada com orientações para professores que queiram utilizá-la (anexo 5).  

3 RESULTADOS  

As perguntas provocadoras serviram como ponto de partida para instigar a curiosidade. 

A partir delas os alunos criaram as suas próprias indagações e formularam hipóteses para 

respondê-las. 

3.1 APLICAÇÃO DA PROPOSTA DE ROTEIRO  

3.1.1 Etapa 1 - Trabalho de campo em ambiente mais pobre em vegetação 

Pergunta provocadora: Como são e onde estão os insetos? 

Tempo de duração: 100 minutos. 

Local: área externa do colégio (jardim e pátio)  

Material necessário: celular ou máquina fotográfica, papel e caneta para anotações. 

Aplicação: 
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Os alunos foram até o pátio do colégio (figura 3). No local foi apresentada a pergunta 

inicial e explicadas as orientações: em duplas ou trios, procurar insetos, fotografar, observar e 

anotar o que foi observado (local onde foram encontrados, cores, estruturas, comportamento). 

Por meio da pergunta provocadora e das suas observações, formular outras perguntas e levantar 

hipóteses sobre o que os insetos encontrados poderiam estar fazendo em função de suas 

características e seu comportamento. Após o término da aula, em um prazo de três dias, 

selecionar três fotos e enviar por e-mail um relatório com essas fotos, suas observações e 

conclusões. 

Figura 3:  alunos em atividade de campo no colégio::  nas árvores (A), no lago  (B), na 

vegetação em volta do lago (C); na área cimentada (D). 

Os alunos estavam descontraídos, participativos, curiosos e empenhados. Disseram 

frases como: “nossa, como nunca reparei isso?”, “nunca ia imaginar um bicho desses.”  

  Todos realizaram as atividades, sendo que quatro atuaram de forma pouco participativa, 

dois alegando que estavam com sono e dois não justificaram o baixo envolvimento.  

A B 

C D 
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Os insetos encontrados foram percevejo, besouro, borboleta (adultos e lagartas), 

libélulas e, em maior quantidade, formigas. Inicialmente muitos alunos não sabiam identificá-

los, confundindo-os com aranhas, minhocas, e outros seres vivos e, além, disso, associando-os 

à transmissão de doenças. Também não sabiam que as lagartas são um estágio de vida das 

borboletas e mariposas. A maior parte dos insetos foi encontrada sobre as plantas, mas foi 

possível também encontrar insetos, embora em menor quantidade, na parede e no cimento.  

Foi dado um prazo de três dias para o envio dos relatórios. Nesse prazo eles 

selecionaram as fotos, pesquisaram em livros e na internet, avaliando as hipóteses formuladas, 

e concluíram sobre as mesmas, para discussão na etapa dois. Todo o material foi enviado pelos 

alunos por e-mail e pontuado como avaliação bimestral.  

Os alunos puderam optar por serem avaliados por meio de prova, em substituição ao 

trabalho, mas nenhum dos 55 alunos optou pela prova. Apenas sete alunos não enviaram o 

trabalho. Quatro alegaram problemas com o envio do e-mail e três não justificaram, mas 

disseram não preferir prova. Não atingiram as expectativas três alunos que não enviaram as 

fotos, que não formularam as hipóteses e/ou enviaram cópias da internet. 

3.1.2  Etapa 2 - Trabalho com o material produzido (em sala) 

Pergunta provocadora: Como vivem os insetos? 

Tempo de duração: 100 minutos. 

Local: sala de aula. 

Material necessário: fotos e relatórios enviados pelos alunos, data show. 

Aplicação: 

Visando a apresentação e discussão do material produzido pelos alunos, preparei slides 

cuidando para que todos os alunos se sentissem representados nas fotos e nos registros para 

discussão. Os alunos sentaram-se em círculo e com esse material foram discutidas as hipóteses 

e observações feitas por eles, juntamente com as fotos. Dessa forma, com participação ativa e 

qualificada, foram introduzidos e revisados vários conceitos de Biologia, como classificação 
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dos seres vivos, mimetismo, camuflagem, estruturas dos insetos, importância, adaptação, 

evolução, entre outros (Figura 4).  

Pude perceber a satisfação deles quando viram suas fotos e observações nos slides, e 

que o material que produziram estava contribuindo para o aprendizado dos colegas. 

  Após a atividade de campo e pesquisa que fizeram para envio dos relatórios, percebi 

uma grande diferença em relação ao conhecimento sobre insetos apresentados no início da etapa 

um, pois chegaram na etapa dois sabendo a importância desses seres, algumas interações com 

outros seres vivos e suas principais características. Uma das alunas referiu-se ao besouro como 

um coleóptero! 

A seguir alguns trechos dos relatórios enviados pelos alunos e discutidos em sala: 

“Os insetos são importantes polinizadores, ou seja, atuam transferindo o grão de pólen de uma 

planta para outra, garantindo sua fecundação.”  

“Como as joaninhas se alimentam de pulgões e não de folhas e hortaliças, podem ser 

consideradas um inseticida natural.” 

Essas duas frases exemplificam a compreensão que os alunos tiveram acerca da importância 

dos insetos para o ambiente. 

  “Por cima da cabeça existem duas bolinhas como se fossem olhos usados provavelmente para 

camuflagem, dando a aparência de que é muito maior do que realmente é.” 

“Esses insetos possuem cores vivas para avisar a seus possíveis predadores que são venenosas 

e que têm um sabor muito ruim.” 

“O cheiro ruim é um mecanismo de defesa desses insetos. Eles exalam um odor desagradável 

quando se sentem ameaçados.” 

“Sua cor se assemelha ao ambiente; possui pernas longas, o que possibilita dar saltos largos.” 
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Essas frases mostram as hipóteses formuladas para as estratégias de sobrevivência dos insetos, 

de acordo com as estruturas observadas. 

Figura 4: insetos fotografados pelos alunos, no colégio: borboleta na planta - com essa imagem 

surgiu a pergunta: “por que alguns insetos ficam camuflados e outros são coloridos?” e, por 

meio dela, foram  discutidas algumas estratégias de sobrevivência, como a  camuflagem e 

também tópicos da evolução, como a seleção natural (A); lagarta na folha -  muitos alunos não 

conheciam os estágios de vida das borboletas, comentando que lagartas destroem plantações e 

causam queimaduras, por isso devem ser mortas (B); Gafanhoto camuflado - com essa foto 

falamos sobre estratégias de sobrevivência, camuflagem, estruturas do corpo que caracterizam 

um inseto, presença de antenas e de asas, e que o tamanho das pernas está relacionado com a 

sua função (C); Mosca na flor - com essa foto conversamos sobre interações ecológicas, 

polinização e sua importância, reprodução das plantas e estruturas da flor (D). 

 

 

A B 

C D 
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3.1.3 Etapa 2 - Trabalho com o material produzido (em casa) 

Pergunta provocadora: como podemos representar os insetos corretamente? 

Local: a critério do aluno. 

Tempo de duração: sete dias para apresentação do projeto (ideias do que e como fazer as 

representações das estruturas dos insetos) ao professor e mais sete dias para entrega do trabalho 

concluído. 

Local: a critério do aluno 

Material necessário: qualquer material que tenha em casa (garrafa pet, papelão, entre outros.) 

Aplicação: 

Cada dupla ou trio foi orientada a escolher um dos insetos observados e representá-lo 

em maquete ou escultura (figura 5), utilizando material disponível em casa, enfatizando a 

questão ambiental, não produzindo lixo.  

Esse trabalho proporcionou aos alunos a oportunidade de expressarem a criatividade. 

Para representarem os insetos, além da necessidade de planejamento, foi necessária maior 

atenção aos detalhes e maior envolvimento. Além disso, a construção da maquete proporcionou 

o encontro entre os alunos, o que quase não é mais observado, devido à facilidade que a 

tecnologia oferece. Muitos relataram a satisfação com esses encontros como algo novo, ao qual 

não estavam acostumados. 

Foi dada aos alunos a opção de serem avaliados por meio de prova. Dos 55 alunos, seis 

não entregaram o trabalho, sendo que quatro alegaram preferência pela prova escrita, 

explicando não gostarem de fazer maquete, e dois não justificaram. Dos 49 alunos que 

entregaram, todos cumpriram os requisitos de forma satisfatória.  
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Figura 5: maquetes confeccionadas pelos alunos, representando os insetos encontrados no 

colégio: gafanhoto e joaninha, representando a camuflagem e a coloração de advertência - 

foram utilizados pregador de roupa e lata de alumínio (A); Lagarta representando uma das fases 

da borboleta – feita com biscuit e piaçava (B); Formiga, representando as estruturas 

características dos insetos: corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, três pares de pernas 

articuladas, presença de antenas - feita com jornal e argila (C); Formiga, representando as 

estruturas internas - feita com EVA (D). 

3.1.4 Etapa 3 - Trabalho de campo em ambiente mais rico em vegetação 

Perguntas provocadoras: Como é a comunidade de insetos em ambientes mais ricos em 

espécies? Como os insetos interagem com outros seres vivos e com o ambiente? 

Tempo de duração: 100 minutos. 

Local: Parque Cremerie. 

Material necessário: celular ou máquina fotográfica, papel e caneta para anotações. 

Aplicação: 

A B

DC
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Os alunos foram até o Parque Cremerie (figura 6), um ponto turístico localizado a  

750 m do colégio, onde existe uma extensa área verde, um lago e uma trilha. Por ser próximo, 

puderam ir andando.  

No local foi feita a pergunta provocadora e foram passadas as orientações: em duplas 

ou trios, procurar insetos, fotografar, observar e anotar o que foi observado (com ênfase na 

interação com o meio e cadeia alimentar). Formular hipóteses para explicar o que observaram 

e responder a pergunta inicial e as demais perguntas feitas por eles. Além disso, fazer uma 

comparação entre a diversidade de insetos encontrada nesse local e na saída anterior levantando 

hipóteses para explicar as diferenças observadas. Após o término da aula, em um prazo de três 

dias, selecionar três fotos e enviaram por e-mail um relatório com essas fotos, suas observações 

e conclusões. 

 

. 

 

. 

 

  

 

 

 

 

Figura 6: alunos em atividade de campo no parque Cremerie: na trilha (A); na entrada (B); na 

trilha (C); no jardim (D). 

Nessa etapa os alunos tiveram a oportunidade de sair do colégio, mesmo que para um 

lugar perto. O local é frequentado por muitos deles, mas foi a primeira vez que foram para 

A B 

C D 
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atividades escolares. Todos tiveram autorização do responsável para participação, mostraram-

se muito interessados e participativos, como na etapa um.  

O ambiente favoreceu maior interação, pois ficamos mais descontraídos por estarmos 

fora da sala de aula, por isso conseguimos conversar mais, o que tornou a atividade mais 

produtiva. Entretanto, cinco alunos não concluíram de forma satisfatória, pois não se 

envolveram e terminaram mais cedo para conversar e brincar, embora tenha sobrado tempo para 

todos fazerem isso.  

Os insetos encontrados foram borboletas, besouros, moscas, formigas, percevejos, 

abelhas, cigarras, grilos. Muitos alunos relataram ter visto uma diversidade maior, embora tenha 

sido mais difícil encontrá-los. 

Foi dado um prazo de três dias para o envio dos relatórios. Nesse prazo eles 

selecionaram as fotos, pesquisaram, avaliaram as hipóteses formuladas, e concluíram sobre as 

mesmas, para discussão na etapa quatro. Todo o material foi enviado pelos alunos por e-mail e 

pontuado como avaliação bimestral.  

Os alunos puderam optar por serem avaliados por meio de prova, em substituição ao 

trabalho, mas nenhum dos 55 alunos optou pela prova. Onze alunos não enviaram o trabalho. 

Quatro alegaram problemas com o envio do e-mail e sete não justificaram, mas disseram não 

preferir prova. Dos 44 que enviaram, dois não atingiram as expectativas, pois não enviaram as 

fotos, não formularam as hipóteses e/ou enviaram cópias da internet. 

3.1.5 Etapa 4 - Trabalho com todos os resultados obtidos (em sala) 

Perguntas provocadoras: Em qual dos ambientes há mais espécies de insetos? Qual a sua 

importância? 

Tempo de duração: 100 minutos. 

Local: sala de aula. 

Material necessário: fotos e relatórios enviados pelos alunos, data show. 

Aplicação: 
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Como na etapa dois - em sala, visando a apresentação e discussão do material produzido 

pelos alunos, preparei slides cuidando para que todos os alunos se sentissem representados nas 

fotos e nos registros para discussão. Os alunos sentaram-se em círculo e com esse material 

foram discutidas as hipóteses e observações feitas por eles, juntamente com as fotos. Dessa 

forma, com participação ativa e qualificada, foram introduzidos e revisados vários conceitos de 

Biologia, dessa vez com ênfase em cadeias alimentares e interações ecológicas. Também foi 

discutida a importância dos insetos e a interferência humana na natureza, assim como as 

hipóteses que explicam a maior facilidade de encontrar insetos em um ambiente mais pobre em 

vegetação e maior dificuldade, em ambiente mais rico em vegetação.  

A seguir alguns trechos dos relatórios enviados: 

“A diversidade de insetos encontrados no parque Cremerie é maior do que na escola, pois estão 

em seu habitat natural. Porém é mais difícil observá-los, porque eles se camuflam mais 

facilmente nas vegetações.” 

 “Chama a atenção a maior facilidade de encontrar insetos em locais com interferência humana 

do que na própria natureza. Faz sentido, pois os insetos encontram mais facilidade de se 

esconder ou se camuflar no meio de mais plantas do que numa parede branca, onde acabam se 

destacando.” 

Esses dois trechos mostram as hipóteses formuladas pelos alunos, que relacionam a dificuldade 

de encontrar insetos em local com mais vegetação com a camuflagem desses seres no ambiente. 

“Primeiramente devemos pensar que os insetos fazem parte de inúmeras cadeias alimentares, 

servindo de alimento para animais como mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes.” 

“Caso os insetos fossem eliminados por completo de uma área, o desequilíbrio ecológico seria 

muito grande, pois afetaria uma grande quantidade de seres vivos.” 

Esses trechos exemplificam a percepção dos alunos acerca da importância dos insetos para os 

seres vivos. 

“Eu e minhas colegas que me ajudaram a fazer essa resenha achamos que as borboletas se 

alimentavam de vegetações. Porém, após a pesquisa, podemos observar que muitas se 

alimentam de frutas podres.” 
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Nesse trecho os alunos formularam uma hipótese sobre a alimentação das borboletas, que não 

foi confirmada com a pesquisa. 

“Concluímos que essa visita foi algo novo para nós e serviu para abranger novos conhecimentos 

não apenas sobre os insetos, mas também para todo os seres envolvidos naquele habitat.” 

Esse trecho mostra que o aluno pode generalizar o que aprendeu com os insetos para os outros 

seres vivos. Além disso, buscando os insetos ele observou também o meio em que vivem e os 

outros seres vivos envolvidos no ecossistema. 

Figura 7: Insetos fotografados pelos alunos no Parque Cremerie: Exoesqueleto da cigarra. Com 

essa foto foi discutido o crescimento dos insetos (A); Borboleta. Com essa foto foram discutidos 

os tipos de interações das borboletas com as plantas (B); borboleta. Nessa foto foram discutidos 

os possíveis predadores dessa borboleta e o motivo da sua aparência (C); Lagarta. Com essa 

foto foram discutidas as cadeias alimentares e as interações ecológicas (D). 

 

 

 

 

A B 

C D 
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3.1.6 Etapa 4 - Trabalho com todos os resultados obtidos (em casa) 

Pergunta provocadora: Como podemos representar as interações observadas? 

Tempo de duração: sete dias para apresentação do projeto (ideias do que e como fazer as 

representações das interações e cadeias alimentares dos insetos) e mais sete dias para entrega 

do trabalho concluído. 

Local: a critério do aluno 

Material necessário: qualquer material que tenha em casa (garrafa pet, papelão, entre outros.) 

Aplicação: 

Cada dupla ou trio foi orientada a escolher um dos insetos observados e representá-lo 

em maquete ou escultura em uma cadeia alimentar ou interação ecológica (figura 8), utilizando 

material disponível em casa, enfatizando a questão ambiental, não produzindo lixo.  

Como na etapa 2- em casa, esse trabalho proporcionou aos alunos a oportunidade de 

expressarem a criatividade. Repetiram a satisfação pelo encontro para a confecção do trabalho. 

Foi dada aos alunos a opção de serem avaliados por meio de prova. Dos 55 alunos, sete 

não entregaram o trabalho. Quatro alegaram preferência pela prova escrita, explicando não 

gostarem de fazer maquete, e três alegaram problemas com o grupo. Dos 47 alunos que 

entregaram, um não atingiu as expectativas.  
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Figura 8: Maquetes confeccionadas pelos alunos representando os insetos encontrados no 

Parque Cremerie: Sapo e besouro representando a predação - o sapo foi feito de papel, 

utilizando dobradura, o besouro de biscuit e a base de papelão (A); moscas copulando - feitas 

de biscuit e plástico (B); sapo, formigas e plantas representando uma cadeia alimentar - feitos 

com papel e tampa de garrafa pet (C);  besouro com parasitas - feito de biscuit (D). 

3.1.7 Etapa 5 - Exposição: o incrível mundo dos insetos 

Pergunta provocadora: como podemos comunicar nosso conhecimento adquirido sobre os 

insetos e sobre o funcionamento do ambiente? 

Tempo de duração: 100 minutos 

Local: salão do colégio. 

Material necessário: fotos e maquetes. 

Aplicação: 

Os alunos prepararam a exposição, que foi composta pelas maquetes, pelas fotos e por 

frases retiradas dos relatórios (figura 9), e apresentaram para a comunidade escolar. As fotos 

foram impressas em loja, custeadas por mim e as frases utilizadas foram as mesmas dos slides. 

A B 

C D 
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Nessa etapa os trabalhos dos alunos foram valorizados, tiveram a oportunidade de 

expressar o que aprenderam e a comunidade escolar pode conhecer o que foi desenvolvido. 

Alguns alunos mais tímidos ficaram afastados, outros mais extrovertidos apresentaram com 

bastante propriedade. 

Figura 9: exposição “O Incrível Mundo dos Insetos”, para a comunidade escolar. (A) alunos 

montando a exposição; (B) alunos visitando a exposição. 

3.2 PRODUTO DESENVOLVIDO 

Após a conclusão de todas as etapas foi redigida a sequência didática com um guia de 

orientações (anexo 5), como apoio para ser utilizado por outros professores de Biologia do 

Ensino Médio. 

4 DISCUSSÃO 

No presente trabalho foi desenvolvida metodologia investigativa, com o uso de insetos 

em atividades de campo, de forma colaborativa. Ficou evidente a alegria e a satisfação dos 

alunos durante todas as etapas. Embora não tenha atingido a totalidade, mais de 80% participou 

satisfatoriamente, mostrando-se mais interessados, engajados e motivados. Para Alcará e 

Guimarães (2007), o aluno motivado participa das atividades com mais entusiasmo, busca 

novos conhecimentos e se envolve mais ativamente na sua aprendizagem, o que foi observado 

nas atividades. 

Ao serem questionados sobre o que acharam, responderam de forma positiva, dizendo 

que querem mais aulas como essas. A parte que mais gostaram foi a atividade de campo, por 

terem saído da rotina da sala de aula e por vivenciarem o que foi estudado. As atividades de 
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campo representam possibilidade de inovação e se constituem em importante estratégia para o 

ensino de Ciências, pois permitem o contato direto com o ambiente (Viveiro e Diniz, 2009). 

As atividades de campo também contribuíram para maior interação aluno/aluno e 

principalmente aluno/professor, pois o ambiente favoreceu momentos mais descontraídos, nos 

quais tivemos oportunidade de conversar e fortalecer os vínculos, o que na sala de aula é, 

normalmente, mais difícil, seja pelo ambiente formal, pela rotina ou pelo comportamento dos 

alunos. Em campo, procurando insetos, eles se sentiram parte do ambiente, havendo, inclusive, 

melhora no comportamento de muitos. 

Ao observarem os insetos e o ambiente em que estão inseridos, provocados por uma 

pergunta inicial e situações-problema, formularam hipóteses para os seus questionamentos. Nas 

pesquisas e nas discussões em sala (etapas dois e quatro), puderam, colaborativamente, 

interpretar os resultados e chegar às conclusões. Sendo assim, realizaram atividades 

investigativas, passando pelas etapas de observação, formulação de hipóteses, interpretação dos 

resultados e conclusão. Para Clement e Terrazan (2012) o ensino por investigação possibilita 

uma diversificação de recursos didáticos e isso contribui para maximizar o envolvimento do 

estudante na tarefa, propiciando-lhes diferentes tipos de escolhas e decisões a serem tomadas. 

Quando as atividades ocorrem em grupo, esses elementos são potencializados.  

O trabalho em grupo favoreceu a construção do conhecimento, embora alguns alunos 

tenham participado mais do que outros. Nesse contexto, considerei as etapas dois e quatro muito 

importantes, pois foi quando tiveram a oportunidade de compartilhar e discutir as suas hipóteses 

e com isso a interpretação dos resultados ocorreu de forma colaborativa, dando oportunidade 

ao aluno de construir e compartilhar o conhecimento. Além disso, sentiram-se valorizados por 

terem produzido o material de estudo. 

Outro aspecto importante do trabalho foi o protagonismo dos alunos.   Eu atuei como 

mediadora do conhecimento e a intencionalidade dessa ação de minha parte foi um diferencial 

em minha prática docente.  Foi nítido o costume que os alunos possuem de buscar respostas 

prontas - a todo o momento perguntavam, e muitas vezes reclamavam por não receberem as 

respostas diretamente, já que conduzi as dúvidas de forma a aumentar a curiosidade, também 

apresentando perguntas para eles, com o intuito de fazê-los buscar as respostas.  
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Os insetos foram muito adequados como ferramenta pedagógica, pois foram 

encontrados facilmente e em grande diversidade. Por meio deles foi possível introduzir e revisar 

vários assuntos, e os alunos mostraram-se curiosos e interessados por observá-los em seu 

ambiente.  

Não foram feitas coletas, enfatizando-se a importância da conservação do ambiente e 

do respeito à vida. Ao final das atividades os alunos mostraram-se menos preconceituosos com 

os insetos e sabedores da sua importância.  Os trechos: “Caso os insetos fossem eliminados por 

completo de uma área, o desequilíbrio ecológico seria muito grande, pois afetaria uma grande 

quantidade de seres vivos” e “Primeiramente devemos pensar que os insetos fazem parte de 

inúmeras cadeias alimentares, servindo de alimento para animais como mamíferos, aves, 

répteis, anfíbios e peixes” mostram a percepção deles sobre a importância dos insetos. 

A observação em um ambiente com menos vegetação e em outro com mais vegetação 

favoreceu o entendimento acerca dos impactos que os seres humanos causam, como mostra a 

frase “Chama a atenção a maior facilidade de encontrar insetos em locais com interferência 

humana do que na própria natureza. Faz sentido, pois os insetos encontram mais facilidade de 

se esconder ou se camuflar no meio de mais plantas do que numa parede branca, onde acabam 

se destacando.” Nessa frase o aluno concluiu que, apesar de haver mais insetos em ambientes 

com mais vegetação, nos locais com interferência humana é mais fácil encontrá-los, pois, por 

não estarem em seu ambiente natural, não conseguem se camuflar. Logo, ficam mais 

vulneráveis. 

Como apontado por Macedo et al. (2016), o aluno pode generalizar muito do que 

aprendeu com os insetos para os outros seres vivos e com esse conhecimento ter uma 

compreensão mais ampla da natureza e seus processos. Isso ficou evidente no trecho enviado 

por um aluno “Concluímos que essa visita foi algo novo para nós e serviu para abranger novos 

conhecimentos não apenas sobre os insetos, mas também para todos os seres envolvidos naquele 

habitat.” 

Com a produção de maquetes, os alunos expressaram a criatividade e precisaram 

representar muitos detalhes. Ao confeccionar o trabalho, o estudante faz novas descobertas e 

uma análise mais completa do objeto estudado (Bastos, 2011), já que tornou necessária maior 

atenção e envolvimento. Além disso, a atividade favoreceu a convivência entre eles, pois os 

membros dos grupos precisaram estar juntos para a confecção, o que não é mais costume 
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acontecer, devido à facilidade que a tecnologia oferece. Ficou evidente a satisfação através dos 

relatos de acontecimentos engraçados que ocorreram durante esses encontros. 

A exposição permitiu que compartilhassem o que aprenderam com a comunidade 

escolar, dando a oportunidade de se expressarem oralmente. Esse momento da exposição foi 

importante para valorizar a atividade e o envolvimento individual e do grupo e estimular o 

trabalho em equipe, o planejamento e a produção de projetos. 

Levando em consideração o tempo em que a as atividades aconteceram, no total de dez 

aulas com 50 minutos cada, e a baixa carga horária que a educação básica possui, 

principalmente a do ensino público, é preciso avaliar a viabilidade de serem aplicadas todas as 

etapas. Por outro lado, nesse tempo foi possível introduzir e revisar vários conteúdos de 

Biologia, com um maior aproveitamento em relação às aulas expositivas.  

5 CONCLUSÃO 

O presente trabalho mostra que as atividades que tiram os alunos da rotina das aulas 

expositivas são importantes para aumentar a motivação, o que corrobora o que já foi publicado 

em diversos trabalhos, como apresentado anteriormente. As atividades investigativas utilizando 

insetos em atividades de campo de forma colaborativa aplicadas em duas turmas do terceiro 

ano do Ensino Médio forneceram ao aluno a oportunidade de vivenciar e agir através do 

trabalho prático, priorizando uma postura investigativa, de compartilhamento e expressão do 

que aprenderam. Dessa forma puderam se expressar, interagir e construir o conhecimento. Isso 

despertou um maior interesse nas aulas e consequente melhor aproveitamento por parte de mais 

de 80% dos alunos. 

Com isso, é importante incentivar o uso de metodologias diferenciadas, em particular, 

como foi objeto de estudo, a metodologia investigativa, em conjunto com a atividade de campo, 

uso de inseto e trabalho colaborativo como forma de incentivar os alunos no aprendizado de 

Biologia. 

Contudo, com o tempo reduzido de planejamento e de aula e o extenso currículo que a 

Biologia apresenta, é necessário avaliar bem o tempo de planejamento e aplicação dessas 

atividades, para que seja viável a sua aplicação.  
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ANEXO 2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA MAIORES DE 

18 ANOS 

TERMO  DE CONSENTIMENTO  LIVRE E  ESCLARECIDO 

PARA PARTICIPANTES MAIORES DE 18 ANOS 

Informações aos participantes 

1) Título 
Uso de insetos como ferramenta para a metodologia investigative no ensino de 

conteúdos de Biologia no Ensino Médio. 

2) Convite 
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Uso de insetos como ferramanta para 

a metodologia investigative no ensino de conteúdos de Biologia no Ensino Médio.”  Antes de 

decidir se participará é importante que você entenda porque o estudo está sendo feito e o que 

ele envolverá. Reserve um tempo para ler cuidadosamente as informações a seguir e faça 

perguntas se algo não estiver claro ou se quiser mais informações. Não tenha pressa de 

decidir se deseja ou não participar desta pesquisa. 

3) O que é o projeto? 
O projeto consiste na realização de pesquisas e trabalhos escolares através de duas aulas de 

campo (uma acontecerá no próprio colégio Estadual Princesa Isabel e a outra no Parque 

Cremerie, locaizado na Estrada da Independência, sem número, bairro Independência- 

Petrópolis/RJ), ambas no horário de aula da turma a que pertence. A pesquisa consite em 

fotografar insetos, fazer um relatório sobre os mesmos e apresentar maquetes, que serão 

avaliadas como parte da nota bimestral. 

4) Qual é o objetivo do estudo? 
O projeto visa introduzir ou revisar conceitos de Biologia através da metodologia investigativa, 

a fim de permitir a construção do conhecimento do aluno, promover a aprendizagem 

significativa e estimular o desenvolvimento do senso crítico. 

5) Por que eu fui escolhido(a)? 
Você foi escolhido, pois é integrante de uma das turmas de terceiro ano do Colégio Estadual 

Princesa Isabel no ano de 2019 e as atividades serão oferecidas a todos os participantes. Sua 

participação é voluntária, conforme desejo e autorização. 

6) Eu tenho que participar? 
Você é quem decide se gostaria de participar ou não deste estudo/pesquisa. Se decidir 

participar do projeto estará contribuindo para o uso de novas metodologias no ensino de 

Biologia. Você receberá uma via assinada deste Registro para guarder. Mesmo se você 

decidir participar, ainda tem a liberdade de se retirar das atividades a qualquer momento, sem 

qualquer justificativa. Isso não afetará em nada sua participação em demais atividades e não 

causará nenhum prejuízo.  

7) O que acontecerá comigo se eu participar? O que eu tenho que fazer?  
Você participará através da presença nas aulas de campo e realização dos trabalhos 

bimestrais pedidos pela professora de Biologia. 

8) O que é exigido de mim nesse estudo além da prática de rotina? 
Desejo a sua participação/colaboração para a presença nas aulas de campo e realização dos 

trabalhos bimestrais. 
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9) Quais são os eventuais riscos ao participar do estudo? 
Existem os riscos de acidentes pessoais durante as saídas de campo. Para evitar e diminuir 

esses riscos os alunos irão acompanhados pelo professor e um auxiliar e serão orientados 

quanto aos riscos e prevenção dos mesmos. 

10) Quais são os possíveis benefícios de participar? 
O participante poderá adquirir novos conhecimentos na área de Biologia. 

11) O que acontece quando o estudo termina?  
Os resultados da pesquisa estarão em posse do professor regente das turmas, sendo assim, 

estará disponível para você, assim que for solicitado. 

12) E se algo der errado? 
A pesquisa só será realizada com o consentimento (permissão) dos envolvidos. Mesmo 

assim, se durante a sua participação, caso você não se sinta confortável, poderá se retirar da 

pesquisa quando desejar, sem qualquer prejuizo ou justificativa.  

13) Minha participação neste estudo será mantida em sigilo? 
Sim 

14) Contato para informações adicionais 
Dados do(a) pesquisador(a) responsável: Juliana Lepsch Bull Massi Leão, professora regente 

do Colégio Estadual Princesa Isabel e mestranda do curso de mestrado professional em 

Ensino de Biologia - UFRJ. Endereço: rua Ferreira Barcellos, 152, Retiro- Petrópoli/RJ- cep: 

25680520; telefone para contato: (24) 988368919; e-mail: ju.bull@hotmail.com. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Clementino Fraga 

Filho/HUCFF/UFRJ. R. Prof. Rodolpho Paulo Rocco, n° 255. Cidade Universitária/Ilha do 

Fundão 7º andar, Ala E - pelo telefone 3938-2480, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 

horas, ou por meio do e-mail: cep@hucff.ufrj.br. Dados da Instituição Proponente: 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Biologia – Bloco A Prédio CCS, 1º 

andar, sala A-48 - Telefone: (21) 3938-6336 – E-mail: profbioufrj@gmail.com. 

15) Remunerações financeiras 
Nenhum incentivo ou recompensa financeira está previsto pela sua participação nesta 

pesquisa.  

Obrigado por ler estas informações. Se deseja participar deste estudo, assine o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e devolva-o à pesquisadora. Você receberá uma via desse 

documento, assinada pelo participante (ou pelo seu representante legal) e pelo pesquisador, 

rubricada em todas as páginas por ambos e deverá guardá-la para seu próprio registro. 

1 – Confirmo que li e entendi a folha de informações para o estudo acima e que tive a 

oportunidade de fazer perguntas. 

2 – Entendo que minha participação é voluntária e que sou livre para retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem precisar dar explicações, e sem sofrer prejuizo ou 

ter meus direitos afetados. 

3 – Concordo em participar da pesquisa acima. 

 

Nome do participante: _______________________________________ 

 

Assinatura do participante: ___________________________________ 

Data: ______/______/______ 

 

mailto:ju.bull@hotmail.com
mailto:cep@hucff.ufrj.br
mailto:profbioufrj@gmail.com
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ANEXO 3 TERMO DE ASSENTIMENTO – PARA PARTICIPANTES MENORES DE 18 

ANOS 

TERMO  DE ASSENTIMENTO 

PARA PARTICIPANTES MENORES DE 18 ANOS 

Informações aos participantes 

1) Título 
Uso de insetos como ferramenta para a metodologia investigative no ensino de 

conteúdos de Biologia no Ensino Médio. 

2) Convite 
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Uso de insetos como ferramanta para 

a metodologia investigative no ensino de conteúdos de Biologia no Ensino Médio.”  Antes de 

decidir se participará é importante que você entenda por que o estudo está sendo feito e o 

que ele envolverá. Reserve um tempo para ler cuidadosamente as informações a seguir e 

faça perguntas se algo não estiver claro ou se quiser mais informações. Não tenha pressa de 

decidir se deseja ou não participar desta pesquisa. 

3) O que é o projeto? 
O projeto consiste na realização de pesquisas e trabalhos escolares através de duas aulas de 

campo (uma acontecerá no próprio colégio Estadual Princesa Isabel e a outra no Parque 

Cremerie, locaizado na Estrada da Independência, sem número, bairro Independência- 

Petrópolis/RJ), ambas no horário de aula da turma a que pertence. A pesquisa consite em 

fotografar insetos, fazer um relatório sobre os mesmos e apresentar maquetes, que serão 

avaliadas como parte da nota bimestral. 

4) Qual é o objetivo do estudo? 
O projeto visa introduzir ou revisar conceitos de Biologia através da metodologia investigativa, 

a fim de permitir a construção do conhecimento do aluno, promover a aprendizagem 

significativa e estimular o desenvolvimento do senso crítico. 

5) Por que eu fui escolhido(a)? 
Você foi escolhido, pois é integrante de uma das turmas de terceiro ano do Colégio Estadual 

Princesa Isabel no ano de 2019 e as atividades serão oferecidas a todos os participantes. Sua 

participação é voluntária, conforme desejo e autorização. 

6) Eu tenho que participar? 
Você é quem decide se gostaria de participar ou não deste estudo/pesquisa. Se decidir 

participar do projeto estará contribuindo para o uso de novas metodologias no ensino de 

Biologia. Você receberá uma via assinada deste Registro para guarder. Mesmo se você 

decidir participar, ainda tem a liberdade de se retirar das atividades a qualquer momento, sem 

qualquer justificativa. Isso não afetará em nada sua participação em demais atividades e não 

causará nenhum prejuizo.  

7) O que acontecerá comigo se eu participar? O que eu tenho que fazer?  
Você participará através da presença nas aulas de campo e realização dos trabalhos 

bimestrais pedidos pela professora de Biologia. 

8) O que é exigido de mim nesse estudo além da prática de rotina? 
Desejo a sua participação/colaboração para a presença nas aulas de campo e realização dos 

trabalhos bimestrais. 

9) Quais são os eventuais riscos ao participar do estudo? 
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Existem os riscos de acidentes pessoais durante as saídas de campo. Para evitar e diminuir 

esses riscos os alunos irão acompanhados pelo professor e um auxiliar e serão orientados 

quanto aos riscos e prevenção dos mesmos. 

10) Quais são os possíveis benefícios de participar? 
O participante poderá adquirir novos conhecimentos na área de Biologia. 

11) O que acontece quando o estudo termina?  
Os resultados da pesquisa estarão em posse do professor regente das turmas, sendo assim, 

estará disponível para você, assim que for solicitado. 

12) E se algo der errado? 
A pesquisa só será realizada com o consentimento (permissão) dos envolvidos. Mesmo 

assim, se durante a sua participação, caso você não se sinta confortável, poderá se retirar da 

pesquisa quando desejar, sem qualquer prejuizo ou justificativa.                               

13) Minha participação neste estudo será mantida em sigilo? 
Sim 

14) Contato para informações adicionais 
Dados do(a) pesquisador(a) responsável: Juliana Lepsch Bull Massi Leão, professora regente 

do Colégio Estadual Princesa Isabel e mestranda do curso de mestrado professional em 

Ensino de Biologia - UFRJ. Endereço: rua Ferreira Barcellos, 152, Retiro- Petrópoli/RJ- cep: 

25680520; telefone para contato: (24) 988368919; e-mail: ju.bull@hotmail.com. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Clementino Fraga 

Filho/HUCFF/UFRJ. R. Prof. Rodolpho Paulo Rocco, n° 255. Cidade Universitária/Ilha do 

Fundão 7º andar, Ala E - pelo telefone 3938-2480, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 

horas, ou por meio do e-mail: cep@hucff.ufrj.br. Dados da Instituição Proponente: 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Biologia – Bloco A Prédio CCS, 1º 

andar, sala A-48 - Telefone: (21) 3938-6336 – E-mail: profbioufrj@gmail.com. 

15) Remunerações financeiras 
Nenhum incentivo ou recompensa financeira está previsto pela sua participação nesta 

pesquisa.  

Obrigado por ler estas informações. Se deseja participar deste estudo, assine o Termo de 

Assentimento e devolva-o à pesquisadora. Você receberá uma via desse documento e do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assinada pelo participante (ou pelo seu 

representante legal) e pelo pesquisador, rubricada em todas as páginas por ambos e deverá 

guardá-las para seu próprio registro.  

1 – Confirmo que li e entendi a folha de informações para o estudo acima e que tive a 

oportunidade de fazer perguntas. 

2 – Entendo que minha participação é voluntária e que sou livre para retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem precisar dar explicações, e sem sofrer prejuizo ou 

ter meus direitos afetados. 

3 – Concordo em participar da pesquisa acima. 

 

Nome do participante: _______________________________________ 

 

Assinatura do participante: ___________________________________ 

Data: ______/______/______ 

  

mailto:ju.bull@hotmail.com
mailto:cep@hucff.ufrj.br
mailto:profbioufrj@gmail.com
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ANEXO 4 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- PARA 

RESPONSÁVEIS DOS PARTICIPANTES MENORES DE 18 ANOS 

TERMO  DE CONSENTIMENTO  LIVRE E  ESCLARECIDO 

PARA PAIS OU RESPONSÁVEIS DOS MENORES DE 18  ANOS 

Informações ao responsável 

1) TÍTULO DO TRABALHO 
Uso de insetos como ferramenta para a metodologia investigative no ensino de 

conteúdos de Biologia no Ensino Médio. 

2) Convite 
O menor________________________________________________________________, 

sob sua responsabilidade, está sendo convidado convidado(a) a participar da pesquisa” Uso 

de insetos como ferramenta para a metodologia investigativa no ensino de conteúdos 

de Biologia no Ensino Médio” . Antes de decidir se participará, é importante que você 

entenda por que o estudo está sendo feito e o que ele envolverá. Reserve um tempo para ler 

cuidadosamente as informações a seguir e faça perguntas se algo não estiver claro ou se 

quiser mais informações. Não tenha pressa de decidir se deseja ou não participar desta 

pesquisa. 

3) O que é o projeto? 
O projeto consiste na realização de pesquisas e trabalhos escolares através de duas aulas de 

campo (uma acontecerá no próprio colégio Estadual Princesa Isabel e a outra no Parque 

Cremerie, locaizado na Estrada da Independência, sem número, bairro Independência- 

Petrópolis/RJ), ambas no horário de aula da turma a que o menor pertence. A pesquisa consite 

em fotografar insetos, fazer um relatório sobre os mesmos e apresentar maquetes, que serão 

avaliadas como parte da nota bimestral. 

4) Qual é o objetivo do estudo? 
O projeto visa introduzir ou revisar conceitos de Biologia através da metodologia investigativa, 

a fim de permitir a construção do conhecimento do aluno, promover a aprendizagem 

significativa e estimular o desenvolvimento do senso crítico. 

5) Por que eu  fui escolhido(a)? 
O menor sob sua responsabilidade foi escolhido, pois é integrante de uma das turmas de 

terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Princesa Isabel no ano de 2019 e as 

atividades serão oferecidas a todos os participantes. Sua participação é voluntária, conforme 

desejo e autorização. 

6) Eu tenho que participar? 
O menor sob sua responsabilidade é quem decide se gostaria de participar ou não deste 

estudo/pesquisa. Se decidir participar do projeto estará contribuindo para o uso de novas 

metodologias no ensino de Biologia no Ensino Médio. Você receberá uma via assinada deste 

Registro para guardar e deverá assinar um termo de assentimento. Mesmo se decidir 

participar, ainda tem a liberdade de se retirar das atividades a qualquer momento, sem 

qualquer justificativa. Isso não afetará em nada a participação do (a) menor nas demais 

atividades e não causará nenhum prejuízo.  

7) O que acontecerá comigo se eu participar? O que eu tenho que fazer?  
O menor sob sua responsabilidade participará através da presença nas aulas de campo e 

realização dos trabalhos bimestrais pedidos pela professora de Biologia. 

8) O que é exigido de mim nesse estudo além da prática de rotina? 
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Desejo a participação/colaboração, do menor sob sua responsabilidade para  a presença nas 
aulas de campo e realização dos trabalhos bimestrais. 

9) Quais são os eventuais riscos ao participar do estudo? 
Existem os riscos de acidentes pessoais durante as saídas de campo. Para evitar e diminuir 

esses riscos os alunos irão acompanhados pelo professor e um auxiliar e serão orientados 

quanto aos riscos e prevenção dos mesmos. 

10) Quais são os possíveis benefícios de participar? 
O participante poderá adquirir novos conhecimentos na área de Biologia. 

11) O que acontece quando o estudo termina? 

Os resultados da pesquisa estarão em posse do professor regente das turmas, sendo assim, 

estará disponível para o menor, assim que for solicitado.  

12) E se algo der errado? 
A pesquisa só será realizada com o consentimento (permissão) dos envolvidos. Mesmo 

assim, se durante a sua participação, caso você não se sinta confortável, poderá se retirar 

da pesquisa quando desejar, sem qualquer prejuízo ou justificativa.                       

13) Minha participação neste estudo será mantida em sigilo? 
Sim 

14) Contato para informações adicionais 
Dados do(a) pesquisador(a) responsável: Juliana Lepsch Bull Massi Leão, professora regente 

do Colégio Estadual Princesa Isabel e mestranda do curso de mestrado profissional de 

Biologia - UFRJ. Endereço: rua Ferreira Barcellos, 152, Retiro- Petrópoli/RJ- cep: 25680520; 

telefone para contato: (24) 988368919; e-mail: ju.bull@hotmail.com. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Clementino Fraga 

Filho/HUCFF/UFRJ. R. Prof. Rodolpho Paulo Rocco, n° 255. Cidade Universitária/Ilha do 

Fundão 7º andar, Ala E - pelo telefone 3938-2480, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 

horas, ou por meio do e-mail: cep@hucff.ufrj.br.Dados da Instituição Proponente: 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Biologia – Bloco A Prédio CCS, 1º 

andar, sala A-48 - Telefone: (21) 3938-6336 – E-mail: profbioufrj@gmail.com. 

15)   Remunerações financeiras 
Nenhum incentivo ou recompensa financeira está previsto pela sua participação nesta 

pesquisa.  

Obrigado por ler estas informações. Se o menor puder participar deste estudo, assine o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido e devolva-o à pesquisadora. Você receberá uma via 

desse documento e do Termo de Assentimento, assinada pelo participante (ou pelo seu 

representante legal) e pelo pesquisador, rubricada em todas as páginas por ambos e deverá 

guardá-las para seu próprio registro. 

1 – Confirmo que li e entendi a folha de informações para o estudo acima e que tive a 

oportunidade de fazer perguntas. 

2 – Entendo que a participação do menor sob minha responsabilidade é voluntária e que sou 

livre para retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar dar explicações, e 

sem sofrer prejuízo ou ter meus direitos afetados. 

3 – Concordo que o menor participe da pesquisa acima. 

 

Nome do responsável: _______________________________________ 

 

Assinatura do responsável: ___________________________________ 

Data:______/______/______ 
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ANEXO 5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
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