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Resumo: Os morcegos, habitualmente, estão introduzidos no contexto da área 

urbana, seja na busca e capturas de insetos ou se alimentando em árvores 

frutíferas ou se abrigando em frestas nas telhas, forros e construções. Mas os 

aspectos negativos e errôneos sobre esses mamíferos dificultam estratégias 

criadas em prol da sua conservação. Em razão disso, esse estudo teve como 

objetivo analisar a percepção dos alunos sobre os morcegos e conscientizar 

sobre a importância dele no nosso ecossistema, inserindo atividades de 

Educação Ambiental através de uma palestra e a aplicação de um questionário 

na turma do 6ª ano da Escola Estadual Infantil e de Ensino Fundamental 18 de 

Maio no município de Crato no estado do Ceará. Os resultados demonstraram 

que informações distorcidas fazem parte do contexto individual de alguns alunos 

e que esses conhecimentos equivocados sobre esses animais são, geralmente, 

herdados dos pais, avós e vizinhos, sendo a minoria criada pela própria 

percepção do aluno. Constatou-se que mesmo após inserção da Educação 

Ambiental, alguns alunos não mudam seus conceitos individuais, em contra 

partida vários alunos mudaram seus conceitos negativos por corretas 

informações, e demonstraram-se sensibilizados pelos morcegos.  
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