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Concepções, alternativas, virus. 
 

QUAIS AS CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS DOS ESTUDANTES SOBRE A DEFESA DO NOSSO 
ORGANISMO CONTRA OS VÍRUS? PARA INVESTIGAR ESTA QUESTÃO ORGANIZAMOS UMA 
PESQUISA DE CAMPO, COM UMA AMOSTRA DE 43 ALUNOS DE 5ª SERIE DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E COM 25 ALUNOS DO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO. UTILIZAMOS COMO 
INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS, UM QUESTIONÁRIO COMPOSTO DE QUESTÕES ABERTAS 
SOBRE OS TEMAS RELACIONADOS AOS MECANISMOS DE DEFESA DO NOSSO ORGANISMO E DA 
INFECÇÃO PELO VÍRUS DA GRIPE. OS DADOS COLETADOS FORAM ORGANIZADOS EM UNIDADES 
DE ANÁLISE, SEGUNDO: AS FORMAS DE CONTÁGIO DA GRIPE E OS MEC ANISMOS DE DEFESA DO 
ORGANISMO. CONSIDERAMOS QUE OS ALUNOS POSSUEM SUAS CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS 
SOBRE O TEMA JÁ NO ENSINO FUNDAMENTAL E QUE ESTAS CONCEPÇÕES , NA MAIORIA DAS 
VEZES , PERMANECEM INALTERADAS QUANDO CHEGAM AO ENSINO MÉDIO, MESMO QUANDO JÁ 
APRENDERAM SISTEMA IMUNOLÓGICO. POUCOS ESTUDANTES UTILIZARAM CONCEITOS 
CIENTÍFICOS PARA EXPLICAR OS FATOS, A GRANDE MAIORIA FEZ USO DE ANALOGIAS 

1 INTRODUÇÃO 

 
A guerra da espécie humana contra os vírus está a todo vapor neste século, afinal 

estamos na era da biotecnologia. Ouvimos falar sobre as diversas vacinas que estão sendo criadas 

ultimamente, com enfoque para as vacinas contra a gripe. A gripe vem sendo o mal que mais 

ataca a espécie humana, por este motivo já está no mercado a vacina que imuniza contra este 

vírus. A sociedade em geral tem acesso a estas informações, principalmente pela mídia, também, 

é um conhecimento transmitido nas relações sociais, principalmente nas familiares.  Nestes 

contextos, as pessoas elaboram suas concepções sobre “vírus”, “imunidade”, “gripe – formas de 

contágio e prevenção”.  

E a escola? Como nas aulas de Ciências e/ou de Biologia, se contribui para os 

estudantes elaborarem conhecimentos científicos que ampliem e/ou modifiquem suas concepções 

alternativas sobre tais problemáticas? O conhecimento abordado nas aulas sobre corpo humano, 

sistema imunológico, sistema sanguíneo e vírus – conteúdos do currículo escolar – favorece ao 

estudante ampliar suas concepções alternativas? 
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Com base nestas indagações, organizamos uma pesquisa cujo problema investigado foi: 

Quais as concepções alternativas dos estudantes sobre a defesa do nosso organismo contra os 

vírus?  

Para investigação, coletamos informações sobre as concepções sobre o vírus da gripe de 

estudantes da 5ª série do Ensino Fundamental e do 2º ano do Ensino Médio. 

A pesquisa tem relevância, pois o conhecimento elaborado pode contribuir para 

refletirmos as concepções que os alunos têm pré-estabelecidas e relacioná- las com os 

conhecimentos adquiridos em aulas de Ciências e/ou Biologia, uma vez que se pressupõe que os 

estudantes de Ensino Médio tenham concepções mais elaboradas sobre “o sistema imunológico”, 

pois já estudaram o conteúdo em outras séries.  

Neste sentido, pela pesquisa podemos, também, refletir sobre as disciplinas de Ciências 

e/ou Biologia e a sua função social na alfabetização científica1 dos estudantes. 

 

2 CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS 

 

Todo professor busca aprendizagem do estudante, seu principal objetivo é que eles 

formem conceitos e gerem novas atitudes. 

Para isso, muitos professores utilizam maneiras tradicionais de ensinar, baseando-se na 

Tendência Liberal e Tradicional, que faz parte da Pedagogia Liberal. Nesta tendência, o 

professor repassa para a turma o conhecimento acumulado por estudiosos que estão incluídos em 

livros didáticos, que devem ser seguidos à risca, do início ao fim. Os conteúdos são separados da 

experiência do estudante e das realidades sociais, ou seja, não importa em que região o estudante 

vive e nem os conhecimentos que os pais possam ter transmitido a ele. Este modo de ensino é 

comumente chamado de Enciclopédico, pois o professor explana todo o conteúdo através do 

livro didático e após, passa uma grande quantidade de exercícios de fixação para o aluno. O 

aluno grava os conceitos, mas não sabe aplicar na prática. 

 Buscamos uma nova maneira de ensinar, uma maneira não tradicional e sim inovadora, 

que leve em conta o aluno como sujeito do processo de aprendizagem e, por isso, valorizamos o 

estudo das “concepções alternativas”. Piaget e Ausubel foram os precursores de um movimento a 

favor das concepções alternativas, eles defendiam que é o sujeito, com suas ações que irá 

determinar a organização e estruturação de seu conhecimento. Portanto o estudante é parte 

                                                 
1 A nossa concepção de alfabetização científica vai ao encontro do que afirma Chassot (2003, p38.): “(...) conjunto 
de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo em que vivem.”  
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atuante e fundamental na construção do conhecimento, deve-se considerar a sua visão de mundo, 

e é importante explorar os conhecimentos empíricos, aqueles que vêm da vivência cotidiana e 

social do estudante. 

 Para Ausubel2: 

Aprendizagem significativa ocorre quando a tarefa de aprendizagem 
implica relacionar, de forma não arbitrária e substantiva (não literal), 
uma nova informação a outras com as quais o aluno já esteja 
familiarizado e quando o aluno adota uma estratégia correspondente 
para assim proceder.   
 

Estas concepções dos estudantes sobre o mundo, sobre diversos assuntos, são 

construídas pelos estudantes desde o seu nascimento e são ampliadas ou confrontadas na Escola, 

quando acessam os conhecimentos científicos.  

É necessário descobrir o que os estudantes já sabem sobre o assunto a ser tratado, para 

que eles possam relacionar, de forma relevante e significativa, tudo o que lhes for ensinado de 

novo e científico. O estudo das concepções dos visa organizar e dar sentido aos conteúdos 

estudados em sala de aula, através da comparação destas concepções e da realidade cientifica. 

 Neste contexto, o professor precisa ser um mediador, no momento em que provoca o 

estudante a comparar suas concepções com as concepções da Ciência. 

O professor de Ciências passa a ser um companheiro de aprender a 
organizar uma ecologia cognitiva que possibilite aos aprendentes (e a si 
mesmo) estabelecer conexões e ralações entre o conhecimento científico 
e as varias informações no processo auto-organizador de conhecimento. 
Este processo vai implicar atualização da forma de se (auto) perceber a 
partir disto, de compreender a realidade, é, portanto, um processo auto-
organizador da vida. (TOMIO, 2002, p. 59) 
 

O estudo das concepções alternativas dos estudantes é de extrema importância, pois se 

pode utilizá- las como fundamento para futuras aprendizagens. Segundo Arroio3 as concepções 

alternativas podem ser categorizadas em: 

• Noções pré-concebidas: são concepções regionais, populares, da 
experiência cotidiana. 
• Crenças não científicas: são concepções aprendidas através de 

fontes não científicas, como ensinamentos religiosos e místicos. 
• Concepções alternativas vernaculares: concepções que utilizam 

palavras com significados tanto populares, quanto científicos. 

                                                 
2 CONCEPÇÕES alternativas e mudança conceptual. Disponível em: 
<http://www.dct.uminho.pt/biogeo/recursos/met/file1.pdf.>. Acesso em: 25 nov. 2006. 
3 ARROIO, Agnaldo. Concepções alternativas como barreiras no aprendizado de Ciências. Disponível em 
http//usp.com.br/revistaeleonline/art/concepc_es.htm. Acesso em: 02 dez.2006. 
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•  Concepções alternativas factuais: são concepções falsas que são 
aprendidas desde a infância, e que permanecem incorretas por toda a 
vida adulta. 

Ao identificarmos as concepções alternativas dos estudantes, fornecemos oportunidades 

para que eles confrontem as suas concepções e por fim os auxiliamos na reconstrução de seus 

conhecimentos, baseados nos modelos de conceitos científicos. 

Cazzeli4 explica que: 

Dentro da perspectiva cognitivista/construtivista o conhecido 
movimento das concepções alternativas (MCA) proporcionou um amplo 
mapeamento das explicações dadas pelos alunos antes e durante a 
aprendizagem formal das mais diversas áreas. Tais explicações 
geralmente não coincidem com o conhecimento produzido pela ciência a 
ser transposto pelo professor para a sala de aula. Além disso, são 
persistentes e não se modificam facilmente mediante o ensino.  Assim 
sendo, os estudos foram encaminhados no sentido de realizar mudança 
conceitual da concepção alternativa para o conceito científico, em um 
processo que entende a aprendizagem não como uma simples recepção, 
mas como uma reorganização ou um desenvolvimento das idéias prévias 
dos alunos. 

A educação em ciências precisa estar comprometida em possibilitar uma forma 

específica de interpretação do mundo aos estudantes, para que estes possam contribuir, também, 

no desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade. A escola, nesta perspectiva, precisa 

desempenhar um papel que prepare cidadãos capazes de participar de forma mais informada das 

discussões relacionadas ao seu bem-estar social e ao seu convívio e interação com o meio em 

que vive. 

 

3 PROCESSOS METODOLÓGICOS 

 

Para investigar as concepções alternativas dos estudantes sobre a defesa do nosso 

organismo contra os vírus organizamos uma pesquisa de campo, com uma amostra de 22 alunos 

de 5ª serie do Ensino Fundamental da Escola de Educação Básica Frei Manoel Philippi, da 

cidade de Imbuia – SC, 21 alunos de 5ª série do Ensino Fundamental do Colégio Sinodal Ruy 

Barbosa, da cidade de Rio do Sul – SC e com 25 alunos do 2º ano do Ensino Médio da Escola de 

Educação Básica Walter Probst, na cidade de Aurora – SC.  

                                                 
4 CAZELLI, S; et.al. Tendências Pedagógicas das Exposições de um Museu de Ciência. Disponível em: 
<http://www.cciencia.ufrj.br/Publicacoes/Artigos/Seminario/Art.Sem .Internacional.99%20Sibele.doc>. 
Acesso em:  02 dez.2006. 
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Utilizamos como instrumento para coleta de dados, um questionário composto de 

questões abertas sobre os temas relacionados aos mecanismos de defesa do nosso organismo e da 

infecção pelo vírus da gripe, conforme figura 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Questionário 

 Os dados coletados foram organizados em unidades de análise, segundo: as 

formas de contágio da gripe e os mecanismos de defesa do organismo e apresentados em tabelas 

e categorias, ilustradas com desenhos e citações de respostas dos alunos. 

 

4 RESULTADOS E CONCLUSÕES  

 

Ao analisarmos os dados coletados podemos observar que os alunos do Ensino 

Fundamental possuem concepções pré-estabelecidas, assim como os alunos do Ensino Médio 

sobre imunidade e o vírus da gripe. Como referência para interpretação, partimos do 

conhecimento que os estudantes de 5ª série ainda não tiveram contato com estes conteúdos, pois, 

segundo a Proposta Curricular de Santa Catarina de Ciências, somente a partir da sexta série, 

iniciam os estudos detalhados sobre o sistema imunológico, no entanto os alunos do 2º ano já 

tiveram este contato diversas vezes, inclusive foi conteúdo de aulas ministradas no início deste 

ano em Biologia.  

Apresentamos as respostas dos alunos, organizadas com dados percentuais conforme as 

tabelas 1 e 2: 

 

A) Observe o dialogo entre João, Pedro e Mariana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Você concorda com  as explicações de Pedro, João e Mariana de como se pega a GRIPE?  
 
2- Para você quais idéias estão corretas? 
 
3- E para você quais estão erradas? Por que? 
 
 
B) Imagine que você possui uma LUPA e que consegue ver dentro do seu corpo. Desenhe como você acha que o seu 
organismo combate a GRIPE. Aponte com setas, escrevendo os nomes da figuras que desenhou.     

 

Pedro: Coff. Coff.... Ahhhh João estou com uma GRIPE 
que esta me matando. Bem que a minha mãe me 
avisou para não andar descalço no molhado, peguei 
uma gripe! 
 

João: Gripe é mesmo muito ruim, eu geralmente 
pego dos meus colegas na escola e também fico 
bem mal. 

Mariana: Não que fora..... Gripe não se pega dos colegas e 
muito menos por andar descalço, eu pego quando tomo 
banho quente e saio no vento.    
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Tabela 1: Resultado do Ensino Fundamental. 

5ª série do Ensino Fundamental 

Como pega-se gripe? Alunos Percentual 

Andando descalço 3 6,97% 

Dos colegas 16 37,2% 

Sair ao vento após o banho 5 11,62% 

Das três formas 7 16,27% 

De nenhuma forma 0 0% 

Andando descalço e/ou 

Saindo ao vento após o banho 

6 13,95% 

Andando descalço e/ou 

através dos colegas 

4 9,30% 

Através dos colegas e/ou 

saindo ao vento após o banho 

2 4,65% 

Total  43 100% 

 
Tabela 2: Resultado do Ensino Médio. 

2º ano do Ensino Médio 

Como pega-se gripe? Alunos Percentual 

Andando descalço 0 0% 

Dos colegas 10 40% 

Sair ao vento após o banho 1 4% 

Das três formas 11 44% 

De nenhuma forma 0 0% 

Andando descalço e/ou 

Saindo ao vento após o banho 

1 4% 

Andando descalço e/ou 

através dos colegas 

1 4% 

Através dos colegas e/ou 

saindo ao vento após o banho 

1 4% 

Total  25 100% 
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Com os dados das tabelas elaboradas, podemos observar e comparar as concepções dos 

alunos da seguinte forma: 

• Nenhum aluno do Ensino Médio acredita que se possa pegar gripe andando 

descalço, enquanto aproximadamente 6% dos alunos do Ensino Fundamental, acreditam que a 

gripe possa ser pega única e exclusivamente desta forma: 

 G3 – Ensino Fundamental: A idéias de Pedro estão corretas, pois andar descalço dá 

uma gripe danada. 

• Segundo 40% os aluno do 2º ano e 37,2% dos alunos da 5ª série, a gripe é 

transmitida através dos colegas: 

N2 – aluno de Ensino Médio: Concordo com João, pois nós adquirimos através de um 

vírus passado por outras pessoas. 

P1 – aluno do Ensino Fundamental:  (...) A idéia de João porque a gripe é um vírus e se 

pega de pessoa para pessoa.  

• 4% dos alunos de Ensino Médio e 11,6% do Ensino Fundamental, afirmam que 

podemos pegar gripe ao sair no vento, após tomar banho: 

A3 - Ensino Fundamental: Concordo, (...) pode-se pegar gripe através do “choque 

térmico. 

•  Segundo 4% dos alunos do 2º ano e 13,9% dos de 5ª série, pode-se pegar gripe de 

duas maneiras: andando descalço, assim como saindo ao vento após o banho: 

K2 – Ensino Médio:Saindo no vento e andando descalço são motivos para pegar gripe, 

e não acredito que dê para pegar gripe de outras pessoas. 

C3- Ensino Fundamental:A idéia de João está errada, e a de Mariana certa, porque a 

gripe é um sintoma que a pessoa tem quando vai de um lugar quente para o frio, em que 

acontece uma mudança de temperatura.   

• Também 4% do Ensino Médio e 9,30% dos alunos do Ensino fundamental 

acreditam que se possa pegar gripe andando descalço e através de outras pessoas: 

R2 – Ensino médio: (...) A gripe é um vírus que a gente pega de outras pessoas através 

do espirro ou até mesmo da tosse, se você estiver com o vírus e andar descalço poderá ficar 

mais ruim.  

• E ainda 4% dos alunos do 2º ano e 4,6% de 5ª série, dizem que se pode pegar 

gripe através de outras pessoas e ao sair no vento após o banho; 
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D2 – Ensino Médio: Para mim a idéia de João e Mariana estão corretas, no caso do 

João porque a gripe se pega de pessoas e no caso de Mariana se pega gripe quando muda o 

clima.  

Nosso estudo nos deu a possibilidade de observar que vários alunos tanto do Ensino 

Médio, quanto do Ensino Fundamental, possuem concepções pré-estabelecidas que se originam 

em seu contexto sócio-cultural, e que mesmo tendo acesso ao conhecimento científico, nas aulas 

de Biologia, ainda continuam com as antigas concepções, pois, a maioria dos estudantes não 

acrescentaram o conhecimento científico nas suas explicações.  

Podemos ter uma idéia das concepções dos estudantes, a grande maioria relacionou a 

gripe com andar descalço e “pegar gripe” saindo ao vento, muitos ainda, acreditam que a gripe 

não pode ser contraída no contato com colegas doentes.  

Alguns alunos, no entanto, empregaram concepções alternativas em consonância com as 

concepções científicas para a gripe: 

Z2 - Ensino Médio: A explicação de João está correta, pois a gripe é causada por 

vírus, e se uma pessoa infectada tosse ou espirra, espalha os vírus causadores da gripe, podendo 

então, contaminar outras pessoas. A de Pedro e Mariana são explicações antigas, do tempo em 

que não se conhecia muito bem o corpo humano e as causas de suas doenças. Hoje já se sabe 

que a gripe é causada por vírus, e eu acho que se sairmos de um banho quente e vamos para o 

vento ou andar descalço no molhado não vamos pegar gripe.  

U2 – Ensino Médio: A gripe é diferente de resfriado, a gripe é uma doença surgida de 

um vírus este no entanto é contagioso. 

B1 – Ensino Fundamental: (...) Não pegamos através do vento e nem de andar descalço, 

mas isso pode deixar nosso corpo mais frágil e assim adquirir a gripe com mais facilidade.  

Respostas como estas, nos provocam a formulação de outras indagações: Por que alguns 

alunos, na minoria, empregam concepções científicas nas suas explicações? Por que os outros 

alunos, na grande maioria, que tiveram da mesma forma o conteúdo nas aulas de Ciências e de 

Biologia não empregam? 

Outra constatação na pesquisa, foi o uso pelos estudantes de analogias para explicarem 

o sistema imunológico. A familiaridade que temos com analogias faz com que acabamos usando 

elas em nosso cotidiano para associar o que precisamos aprender ao que já conhecemos para que 

o raciocínio seja bem sucedido. Segundo Dagher5 (1995): 

                                                 
5DAGHER, A. Analogias na Educação em Ciências Contributos e Desafios. Disponível em 
http://www.if.ufrgs.br/public/ensino/vol10/n1/v10_n1_a1.htm. Acesso em: 02 dez.2006. 
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(..) as analogias não estão presentes apenas em situações de 
ensino. Aparecem a todo instante em nossas conversas, ao tentarmos 
explicar alguma coisa a outra pessoa, e um mesmo pensamento, quando 
tentamos entender algo novo. Por isso o raciocínio analógico é um 
importante componente da cognição humana. 

Quando se trata de ensino com analogias, o professor tem de deixar bem claro que ele 

está fazendo uma comparação, já que nas aulas de ciências é bem comum o uso delas para 

explicar os conteúdos conceituais.  

No entanto, a analogia é como faca de dois gumes que pode não surtir o efeito esperado, 

pois os estudantes podem aprender a analogia e não fazer a transposição para o conhecimento 

científico. (DUIT ,1991) 

Os professores, muitas vezes, para explicar como agem os anticorpos em nosso 

organismo usam analogia um exército que combate os vírus. Podemos perceber através dos 

dados que coletamos que uma boa parcela dos alunos fez essa analogia quando desenhou o que 

achava de como o organismo combate à gripe: 

 
Figura 2: Antígeno X anticorpo  (V1 –  Ensino Fundamental) 

 
Figura 3: Antígeno X anticorpo (F2 – Ensino Médio) 
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Figura 4: Antígeno X anticorpo  (S1 – Ensino Fundamental) 

 
Figura 5: Antígeno X anticorpo (E1 – Ensino Fundamental) 

Com os desenhos coletados podemos ter uma noção das analogias feitas ao sistema 

imunológico como sendo um exército, que combate para expulsar a gripe de nosso organismo. E 

ainda alguns estudantes fizeram analogias referindo-se aos antígenos, como sendo monstros: 

 
Figura 6: Antígeno X anticorpo (G2 –  Ensino Médio) 

 
Figura 7 – Antígeno X anticorpo (A3 – Ensino Fundamental) 
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E ainda podemos observar que alguns alunos tentaram representar seus desenhos 

explicativos, da melhor forma possível, tentando explicar o conteúdo já empregando vocabulário 

científico: 

 
Figura 8: Antígeno X aniticorpo  (U2 – Ensino Médio) 

 
Figura 9: Antígeno X anticorpo (N1 – Ensino Fundamental) 

 
Figura 10: Antígeno X anticorpo (Z2 – Ensino Médio) 
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Com base nos dados coletados, podemos considerar que os alunos da quinta série, 

mesmo não tendo estudado o sistema imunológico na Escola, já possuem concepções pré-

estabelecidas. A grande maioria dos estudantes do ensino médio, apesar de estudarem vários 

conceitos científicos sobre sistema imunológico na sexta série e no segundo ano, não diferem 

muito das concepções alternativas da quinta série. Ou, ainda, ficam presos às analogias utilizadas 

por professores nas explicações de conteúdos, ao invés de usarem de explicações baseadas em 

conceitos científicos. 

Os resultados, mais que denúncias, apontam a importância para os professores de 

Ciências e de Biologia de considerarem as concepções alternativas de seus estudantes a fim de 

buscarem formas de incentivá-los a refletirem estas concepções no confronto com as concepções 

científicas. 
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