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APRESENTAÇÃO 

 

Se o calor do Norte encantou todos no VII ENEBIO/I EREBIO e deixou muita 

saudade. Quase um ano depois, é chegado o momento do reencontro, agora em 

terras Santarenas. O II EREBIO-Norte ocorre em conjunto com o II Seminários 

Integradores de Biologia do Oeste do Pará (II SEMIBIO). O II EREBIO – NORTE / II 

SEMIBIO e é um esforço conjunto da Diretoria e Conselho Deliberativo da Regional 

6 (Norte) da Associação Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio) e do Programa 

de Ciências Naturais/Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do 

Oeste do Pará (UFOPA).  

O tema central dos Encontros é “A educação em Ciência e Biologia na 

Amazônia e sua (Bio) diversidade”. A programação inclui conferências, mesas-

redondas, minicursos, apresentações de trabalhos nas modalidades: relato de 

experiências, relatos de pesquisa e produção de material didático. Também teremos 

a novidade do EREBIO na escola, com duas oficinas que serão realizadas em 

escolas parceiras.  

 Construímos uma programação que retrate toda a nossa biodiversidade de 

ensinar/aprender e que reúna todos os apaixonados por Ciências e Biologia. 

Se você adorou desfrutar dos sons, perfumes, cores e sabores da Amazônia 

em Belém, vai com certeza matar a saudade e conhecer os outros tons e cheiros da 

Amazônia em Santarém.       
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PROGRAMAÇÃO 

 

TERÇA FEIRA, 27 de agosto de 2019 

8h às 12h 
Credenciamento – Hall do Prédio H Campus Rondon 

MINICURSOS – Salas de aula prédio H 

12h às 14h ALMOÇO 

14h às 16h 
Credenciamento & Cerimônia de abertura 

Local: Auditório Campus Tapajós (prédio “Laranjão”) 

16h às 18h 

Conferência de abertura 

Inversões, deleções e recombinações: Por uma vida molecular na 

escola 

Conferencista: Profa. Dra. Sílvia Nogueira Chaves  

Local:: Auditório Campus Tapajós (prédio “Laranjão”) 

18h Coquetel de boas-vindas 

 

 

QUARTA FEIRA, 28 de agosto de 2019 

8h às 12h MINICURSOS –  Salas de aula prédio H 

12h às 14h ALMOÇO 

14h às 15:30h 

MR1: Os espaços (bio)diversos de ensinar  

Local: Auditório Wilson Fonseca 

Palestrantes: 

Ariadne Peres da Costa Contente (UFPA) 

Augusto Fachin Terán(UEA) 

Maria Rosenildes Guimaraes dos Santos (SEDUC) 

MINICURSOS – Salas de aula prédio H 

LOCAL: Auditório Edil Salomão (Sala HA1) 

15:30h às 16h INTERVALO 

16h às 18h 
AOT2: Apresentações Orais de Trabalhos  

Local: Hall prédio H 

19h 
Programação cultural  

Local: Hall prédio H 
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QUINTA-FEIRA, 29 de agosto de 2019 

8h às 10h Apresentação de trabalho (hall prédio H) 

10h às 10h30 INTERVALO 

10h30 às 12h 

MR2: Por uma História da ciência e Educação Científica na 

Amazônia  

Local: Auditório Wilson Fonseca 

Palestrantes: 

Dércio Pena Duarte (UFOPA) 

Eduardo Paiva de Pontes Vieira (UFPA) 

Diego Ramon da Silva Machado (UEPA)  

AOT2: Apresentações Orais de Trabalhos 

Local: Auditório Edil Salomão (Sala HA1 e H305) 

12h às 14h ALMOÇO 

14h às 15:30H 

MR3: Ciência e Tecnologia a serviço da vida 

Local: Auditório Wilson Fonseca 

Palestrantes: 

Lêda Valéria Alves da Silva (SBENBIO R-6) 

Domingos Luiz Wanderley Picanço Diniz (UFOPA) 

Maria Clara Forsberg (UEA) 

 
AOT3: Apresentações Orais de Trabalhos 

Local: Auditório Edil Salomão (Sala HA1) 

15h30 às 16h INTERVALO 

16h às 18h 
AOT3: Apresentações Orais de Trabalhos 

Local: Hall prédio H 

19h 
Programação cultural  

Local: Hall prédio H 
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SEXTA, 30 de agosto de 2019 

8h às 10h AOT4: Apresentações Orais de Trabalhos 

10h às 10h30 INTERVALO 

10h30 às 12h 

MR4: Ensinar e aprender na (bio)diversidade amazônica 

Local: Auditório Wilson Fonseca 

Palestrantes: 

Tainan Amorim Santana (UFRA) 

Gabriel Iketani (UFOPA) 

Priscila Veiga (SEDUC) 

AOT5: Apresentações Orais de Trabalhos 

Local: Auditório Edil Salomão (Sala HA1 e H202) 

12h às 14h ALMOÇO 

14h às 15:30h 

MR5: Uma política curricular para a (bio)diversidade escolar 

Local: Auditório Wilson Fonseca 

Palestrantes: 

Daniele Dias da Costa (UEAP) 

Sandra Nazaré Dias Bastos (UFPA) 

Mônica de Oliveira Costa (UEA) 

MR6: A (bio)diversidade que frequenta a escola 

Local: Auditório Edil Salomão (Sala HA1) 

Palestrantes: 

Yudi Oda (UFAM) 

Luciane de Assunção Rodrigues (SEDUC-PA) 

Geórgia de Souza Tavares (UFPI) 

15:30h às 

17:30h 

AOT6: Apresentações Orais de Trabalhos 

 Local: Hall prédio H 

18h 

Conferência de Encerramento 

A Educação em Ciências e Biologia na Amazônia e sua Biodiversidade 

Conferencista: Profa. Dra. Terezinha Valim Oliver 

Local: Auditório Wilson Fonseca 

19h Encerramento & Apresentação cultural 
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MINICURSOS E EREBIO NA ESCOLA 

 

Data: 27/08/2019 

Título Local 

Scratch como ferramenta para produção de jogos didáticos Labin 1 

A fotografia como ferramenta no ensino de ciências/ biologia H101 

Fazendo arte: metodologias facilitadoras para Educação Ambiental H202 

Ecorigami no ensino de ciências HA1 

Amazônia através da arte e do olhar da juventude  

(EREBIO na escola) 
 

 

Data: 28/08/2019 

Título Local 

Materializando recursos didáticos: Modelagem, impressão 3D e Papercraft 

(arte em papel) 
Labin 1 

A experimentação investigativa a partir de materiais alternativos para o 

ensino de Biologia e Ciências. 
LabBio 01 

Luz, câmera (edu)cação: Hoje tem cinema na escola! HA1 

Ensino de ciências para alunos surdos: reflexões e práticas pedagógicas H101 

Projetos de Iniciação Científica na Escola H202 

Metodologias ativas no ensino de ciências e biologia H302 

Escape Room: Uma alternativa didática para o ensino de Biologia H305 

Genética na escola (EREBIO na escola)  
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RECOMENDAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

 

 

Apresentações Orais 

As apresentações orais ocorrerão nas salas de aulas do prédio H na unidade 

Rondon. Arquivos ppt ou pdf devem ser entregues um dia antes da apresentação na 

secretária do evento. A comissão organizadora disponibilizará notebook e Datashow. 

 

 

Pôster 

Os pôsteres serão apresentados no hall do prédio H na unidade Rondon. Os 

suportes estarão numerados. Atenção cada autor/apresentador é responsável por 

trazer o material necessário para afixação do poster. Ele dever ser afixada minutos 

antes da apresentação e retirado assim que a sessão terminar. 

 

 

 

Exposição de recursos didáticos 

A exposição de recursos também ocorrerá no hall do prédio H. As mesas serão 

numeradas e o autor/apresentador deve permanecer próximo de seu recurso 

durante todo o período de apresentação. 
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CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
APRESENTAÇÕES ORAIS 

 
28/08 – TARDE – 14h às 15:30h  

LOCAL: Auditório Edil Salomão (Sala HA1) 
 

HORÁRIO TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

14:00 -14:10  

Representação e legitimação 
profissional e científica: a criação 

da Dociedade Médico-
Pharmacêutica do Pará 

Sulenir Candida da 
Silva Nascimento, 
Marcelino Carmo 
de Lima, Jonatas 
Barros e Barros, 

José Jerônimo de 
Alencar Alves 

UFPA 

14:10 -14:20 
Ciências naturais e instrução 
pública no Pará 1868 a 1874 

Jônatas Barros e 
Barros, Sulenir 

Candida da Silva 
Nascimento, 

Marcelino Carmo 
de Lima, José 
Jeronimo de 

Alencar Alves 

UFPA 

14:20-14:30 
As escolas agrícolas na difusão 

das Ciências na Amazônia (1860-
1899) 

José Arimatéa 
Gouveia dos 

Santos 
UFPA 

14:30-14:40 

Análise sobre a abordagem 
histórica dos conteúdos de 

evolução em livros didáticos de 
biologia: uma experiência na 

formação inicial de professores. 

Diego Ramon Silva 
Machado 

UEPA 

14:40-14:50 
A história natural como disciplina 

escolar na instrução pública 
paraense (1873-1912) 

Marcelino Carmo 
de Lima, Sulenir 
Cândida da Silva 

Nascimento, 
Patrícia de Campos 

Corrêa, José 
Jerônimo de 

Alencar Alves 

UFPA 

14:50-15:00 
Existe amor na formação de 

professores? 

Marcos Allan da 
Silva Linhares, 

Geórgia de Souza 
Tavares 

UFPA 

15:00-15:30 DISCUSSÃO GERAL 
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29/08 – MANHÃ – SESSÃO 1 – 10:30h às 12h 
LOCAL: Auditório Edil Salomão (Sala HA1) 

HORÁRIO TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

10:30-10:40 
O processo de avaliação em um 

Clube de Ciências 

Antonia Ediele de 
Freitas Coelho, 
Willa Nayana 

Correa Almeida, 
João Manoel da 
Silva Malheiro 

UFPA 

10:40 -10:50 
A “fôrma” do amor verdadeiro: com a 

palavra, a turma da Mônica. 

Marcos Allan Da 
Silva Linhares, 

Lêda Valéria Alves 
Da Silva 

UFPA 

10:50 -11:00 
Ensino por investigação no clube de 

ciências da UFOPA: uso de 
agrotóxicos no cultivo de alimentos 

Thamilles Santa 
Barbara Sousa 

Franco, Nilzilene 
Gomes de 

Figueiredo, Karen 
Laisa Pedroso 

Castro, Fabiana 
Fraga de 

Vasconcelos 

UFOPA 

11:00 -11:10 
Reciclagem de nutrientes: um 

primeiro passo para a 
sustentabilidade ambiental 

Dyennef Morais 
Pantoja, Oneide 

Nunes Moita 
UFOPA 

11:10 -11:20 

Uma Experiência Do Pibid Biologia 
No Ensino Fundamental: Ensinando 
Virologia Com Jogo Didático: Quiz 

Vírus 

Neyson Andriew 
Torres do 

Nascimento, 
Emanuelle Maria 
Oliveira Macêdo, 

Erikson Santa 
Brígida, Sandra 

Nazaré Dias 
Bastos 

UFPA 

11:20 -11:30 
Vamos conhecer e cuidar do que 
temos? Aula-campo como recurso 

para educação ambiental 

Rosigleyse Corrêa 
de Sousa-Felix, 
Lunna Beatriz 

Antunes, Rodrigo 
Petry Corrêa de 
Sousa, Renan 

Brigido Nascimento 
Felix 

UFPA 

11:30 -12:00 DISCUSSÃO GERAL 
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29/08 – MANHÃ – SESSÃO 2 – 10:30h às 12h 
LOCAL:  Sala H305 

HORÁRIO TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

10:30-10:40 

Ensino de etnobotânica, 
sociobiodiversidade e os quintais 
urbanos do bairro do Coroado, 

Manaus, Amazonas 

Welton Yudi Oda, 
Lucas Prado 

Pereira, Kariny 
Sanchez, Gabriel 

Corrêa Oda, 
Renata Villar de 
Almeida, Rodrigo 

Gama Silvério 

UFAM 

10:40 -10:50 

Os principais desafios encontrados 
por docentes do ensino médio na 

formação de alunos com deficiência 
em Laranjal do Jari-AP 

Humberto Pereira 
de Oliveira, Isabela 

dos Santos 
Monteiro, Girlene 

Ferreira Lima, 
Victor Alves 

Ribeiro, Jacqueline 
Pereira Gomes, 
Janaina Rafaella 

Scheibler 

IFAP 

10:50 -11:00 
Desafios do ensino de genética para 

a comunidade surda, um olhar 
inclusivo 

Luciana Pimentel 
da Silva, Enilson 
Acreano de Lavor 
Júnior, Luciano 

Bruno dos Santos 
Lobato 

UFOPA 

11:00 -11:10 

Reelaboração de materiais didáticos 
para o ensino de ciências e biologia 

como estratégia de formação 
docente inicial e continuada: uma 

pesquisa-ação 

Reginaldo dos 
Santos, Edayane 

do Socorro Ferreira 
Gomes, Francisco 

Alex Oliveira 
Figueredo 

UFPA 

11:10 -11:20 

O professor e sua identidade 
profissional: perspectivas de 

discentes de um curso de 
licenciatura em ciências biológicas 

João Gabriel Silva 
Silva, Reginaldo 

dos Santos 
UFPA 

11:20 -11:30 

Animações e ensino de ciências 
naturais, por que não, professor? 

Concepções docentes sobre o uso 
de animação como recurso didático 

no ensino de Ciências 

Danielle Dias da 
Costa, Ramon de 

Souza Leite, Fábio 
José Souza Costa, 
Gerlany de Fátima 
dos Santos Pereira 

UEAP 

11:30 -12:00 DISCUSSÃO GERAL 
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29/08 – TARDE – 14h às 15:30h 
LOCAL: Auditório Edil Salomão (Sala HA1) 

HORÁRIO TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

14:00 -14:10  

A proposta curricular da BNCC e a 
disciplina de biologia: impasses e 
desafios no contexto da educação 

escolar pública 

Jennifer Bandeira 
da Silva, Wellinson 
Monteiro, Thiago 
Bernardi Vieira 

UFPA 

14:10 -14:20 
Proposições de materiais didáticos 
para o ensino de ciências e biologia 

nos trabalhos do XI ENPEC 

Anderson Marconio 
Silva Navarro, 

João Gabriel Silva 
Silva, Francisco 

Alex Oliveira 
Figueredo, 

Reginaldo dos 
Santos 

UFPA 

14:20-14:30 

Ensino de ciências sob a óptica do 
programa de ação interdisciplinar: 
práticas para uma aprendizagem 

significativa 

Mayara Duarte Da 
Silva, Osléias 

Ferreira Aguiar, 
João David Batista 

Lisbôa, Maxwell 
Barbosa de 
Santana, 

Domingos Luiz 
Wanderley Picanço 

Diniz, Siany da 
Silva Liberal 

UFOPA 

14:30-14:40 

Laboratório a céu aberto: uma 
experiência de ensino de biologia no 

âmbito do programa residência 
pedagógica 

Bruno Pimentel da 
Piedade, Diovana 

dos Santos da 
Silva, Antônio 

Ricardo da Costa 
Virgulino, Lilliane 
Miranda Freitas 

UFPA 

14:40-14:50 

Movimentos de produções de 
pesquisas na perspectiva do ensino 

por investigação em espaço não-
formal de educação científica 

João Manoel da 
Silva Malheiro, 
Vitor Manoel 

Oliveira Malheiro, 
João Igor Oliveira 
Malheiro, Carlos 
José Trindade da 

Rocha 

UFPA 

14:50-15:00 
Ensino de solos nos níveis 

fundamentais: uma proposta de aula 
teórico-prática 

Franciany Thays 
Alves Albuquerque, 
Natália Cleomara 

de Almeida Sousa, 
Kamila Loureiro 

Machado, 
Claudiane 

Sarmento Viana, 
Antenor Júnior 
Moura Gentil, 
Gabriel Iketani 

UFOPA 

15:00-15:30 DISCUSSÃO GERAL 
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30/08 – MANHÃ – SESSÃO 1 – 10:30h às 12h 
LOCAL: Auditório Edil Salomão (Sala HA1) 

HORÁRIO TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

10:30-10:40 
A experimentação investigativa em 

um enfoque CTSA no ensino de 
ciências na temática ambiental 

João Manoel da 
Silva Malheiro, 
Vitor Manoel 

Oliveira Malheiro, 
João Igor Oliveira 
Malheiro, Carlos 
José Trindade da 

Rocha 

UFPA 

10:40 -10:50 

As percepções dos licenciandos 
em Ciências Naturais em relação 

ao meio ambiente e quais as 
possíveis implicações para o 

ensino de Ciências 

Emily Emanuele 
Monteiro Sena, 
Davi Araújo de 

Sarges, Leandro 
Rodrigues Macedo, 
Renyê Willian Brito 

de Melo, Inês 
Trevisan 

UEPA 

10:50 -11:00 

Educação ambiental: um olhar de 
professores em formação a partir 
da percepção dos moradores da 

praia de ajuruteua - nordeste 
paraense 

Karen Jamile 
Moreira Gomes, 
Juliane Sousa 

Sales, Alice Joane 
Rodrigues da Silva, 
Raiana dos Santos 
Loureiro, Saymon 

Miranda da Paixão, 
Karen Dayanne 
Correa Ferreira-

Rodrigues 

UFPA 

11:00 -11:10 

Ensaio de análise de conteúdo do 
grupo dos répteis em livros 

didáticos de ciências utilizados em 
escolas de castanhal-pa 

Paula Sabrina 
Arruda Coelho, 

Ellane Brito Silva, 
Silvaney Ferreira 

FCAT 

11:10 -11:20 
Utilização da ferramenta Scratch 

para a produção de jogos didáticos 
para o ensino de biologia. 

Allan Rodrigo 
Oliveira Rodrigues, 
Patricia Pinto Diniz, 

Bruno Gutierrez 
Ratto Clemente, 

Paulo Mádson da 
Silva, Karen 

Dayanne Correa 
Ferreira-Rodrigues 

IFPA 

11:20 -11:30 

A agricultura e a pesca como 
elementos de ressignificação do 
processo de aprendizagem no 

ensino de Biologia em uma escola 
obidense 

Iata Anderson 
Ferreira de Araújo 

SEDUC PA 

11:30 -12:00 DISCUSSÃO GERAL 
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30/08 – MANHÃ – SESSÃO 2 – 10:30h às 12h 
LOCAL:  Sala H202 

HORÁRIO TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

10:30-10:40 

Um relato de experiência: 
análises das compreensões 

advindas do estágio 
supervisionado III “vivências no 

ensino médio” 

Messias Conceição 
de Sarges 

Rodrigues, Inês 
Trevisan 

UEPA 

10:40 -10:50 

Métodos de avaliação do ensino-
aprendizagem em temas 

polêmicos: juri simulado da 
evolução biológica. 

Liz Carmem Silva-
Pereira 

IFPA 

10:50 -11:00 

A importância do estágio 
supervisionado através da 

educação ambiental a partir da 
reutilização de pneus para 
jardinagem em uma escola 

municipal 

Iradene Brelaz 
Bruce Neta, Diego 

Silva Barbosa, 
Kamily Oliveira 

Macedo, Patricia 
Jacauna 

Consentine, Sidney 
Neves de Azevedo 

UEA 

11:00 -11:10 

Ensino da tabela periódica: um 
relato de experiência de 

professoras em formação dentro 
do programa institucional de 
iniciação à docência - PIBID 

Glauce Tayane 
Santos Sousa, 

Josilene de 
Almeida Pinto, 
Erikson Santa 

Brígida, Sandra 
Nazaré Dias 

Bastos 

UFPA 

11:10 -11:20 

Proposições para o ensino de 
botânica apresentadas pelos 

anais do xi encontro nacional de 
pesquisa em educação em 

ciências e vi encontro nacional 
de ensino de Biologia 

Francisco Alex 
Oliveira Figueredo, 

Reginaldo dos 
Santos 

UFPA 

11:20-11:30 

Wall-E: contribuições de uma 
animação para o ensino de 
Ciências Naturais no ensino 

fundamental 

Danielle Dias da 
Costa, Ramon de 

Souza Leite, Fábio 
José Souza Costa, 
Gerlany de Fátima 
dos Santos Pereira 

UEAP 

11:20–12:00 DISCUSSÃO GERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



19 

 

APRESENTAÇÕES DE PÔSTER 
28/08 – TARDE – 16h às 18h 

LOCAL:  HALL DO PRÉDIO H, CAMPUS RONDON 
Nº TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

1 

Educação em tempo integral: visão de 
um gestor para a implementação do 
novo ensino médio no município de 

Bragança Pará 

Lunna Beatriz Pessoa 
Antunes, Natália Rosário 
Reis, Chirla Miranda da 

Costa 

UFPA 

2 
Análise de sequências didáticas para 

o ensino de botânica em teses e 
dissertações (2005-2014) 

Mauriane da Costa 
Ataíde, Fernando Sipião 

de Moura, Lilliane 
Miranda Freitas 

UFPA 

3 
Horta escolar: uma ferramenta 

pedagógica para a alfabetização 
científica e o ensino de biologia 

Diana Nunes De 
Oliveira, Henrique 

Rogério Rocha da Cruz 
UFAM 

4 

Utilização dos acidentes ambientais 
ocorridos no brasil como tema 

gerador e motivador de aprendizagem 
em turmas do segundo ano do ensino 

médio do IFPA campus Itaituba 

Anne Evelayna William 
Oliveira, Leonardo 

Silveira Villar 
IFPA 

5 

A importância do estágio 
supervisionado em ambiente não 
formal para a formação docente: 

trabalhando na ong prisma 
diversidade 

Jéssica Cristina de 
Almeida Maciel, Vitória 
Virginia da Silva Paiva, 

Inês Trevisan 

UEPA 

6 
Produções cinematográficas com 

abordagem CTS/CTSA para o ensino 
de Ciências e Biologia 

Naelson Willian Piedade 
dos Santos, Gessé 

Antônio da Silva Conde, 
Jesane Coelho Nunes, 
Lilliane Miranda Freitas 

UFPA 

7 
Reutilização de garrafas pet como 

prática de educação ambiental 

Kelem Patrícia Marciel 
de Lima, Angela Mendes 

Santos, Maria Lucita 
Garcia Ferreira, Joely 
Pires Aragão, Luany 

Jaine de Araújo Souza 

IFAP 

8 
Bioar: o jogo de tabuleiro como uma 
perspectiva de ensino-aprendizagem 

a respeito da poluição do ar 

Silvia Rafaela Alves 
Pereira, Daniela Sauma 

Ferreira, Alex Silva, 
Diego Ramon Silva 

Machado 

UEPA 

9 

A bioarte como alternativa educativa 
de reciclagem: uma experiência com 

alunos do ensino fundamental em 
áreas de palafitas 

Mayara Glinda Silva 
Martins, Suany 

Rodrigues da Cunha, 
Elaene Freire da Silva, 
Fabiana Regina Costa 

Moreira 

IFAP 

10 

Revitalização de espaços ociosos: 
uma experiência com reutilização de 

garrafas PET’s em uma escola no 
munícipio de Parintins-AM 

Jerica Nara Correa de 
Souza, Débora Lúcia 

Andrade de Sá, Naimy 
Farias de Castro 

UEA 
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Nº TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

11 

Quando os morcegos vão à escola: 
Desmistificando o conhecimento 

sobre morcegos e contribuindo para o 
ensino de biologia. 

Iluany da Silva Costa, 
Alana de Moura Santos, 
Thiago Bernardi Vieira, 
Jennifer Bandeira da 

Silva, Ayla Yanne 
Gomes Pinheiro, Keila 
Patricia Alves da Silva, 

Jakeline Arcanjo de 
Arcanjo 

UFPA 

12 
Educação Ambiental em áreas 

costeiras: vivências da extensão 
universitária 

Lunna Beatriz Pessoa 
Antunes, Rosigleyse 

Corrêa de Sousa Felix, 
Rodrigo Petry Corrêa de 

Sousa 

UFPA 

13 

Utilização do cordel no processo 
ensino-aprendizagem nas aulas de 
ciências em uma escola de Óbidos-

PA 

Elisete Maria Siqueira 
Ferreira 

SEMED 

14 
Os primeiros passos de um clube de 
ciências em uma escola pública do 

município de Oriximiná-PA 

Douglas Farley Barroso 
Pereira, João Pedro 

Queiroz Pereira, Tatiana 
Queiroz Pereira 

SEDUC 

15 
O ensino de Ciências Biológicas 
como desconstrução do senso 

comum 

Erika Cristhine de Lima 
Moreira, Lana Ferreira 
Lopes, Fabiana Regina 
Costa Moreira, Maria 

Cristiane Romano 
Rabelo, Marta dos 

Santos Furtado, Mayara 
Glinda Silva Martins, 

Francisco Damazio de 
Azevedo Segundo 

IFAP 

16 
Desafios envolvendo a prática em 

espaço não formal: relato de 
experiência 

Karina Araujo da Costa, 
Ana Clara Alves Lima, 

Inês Trevisan 
UEPA 

17 
Excursão interdisciplinar: uma 
maneira gratificante de estudar 

através de observações a natureza 

Keyla Jeane Silva dos 
Santos, Cazemiro 

Carvalho Pontes, Cynara 
Carmo Bezerra, Simone 

Barbosa de Oliveira 

UEA 
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29/08 – MANHÃ – 08h às 10h 
LOCAL:  HALL DO PRÉDIO H, CAMPUS RONDON 

Nº TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

1 
Aula prática como ferramenta 

pedagógica para aprendizagem 
significativa no ensino de zoologia 

Isabela Acássia de 
Souza Glória, Joeliza 

Nunes Araújo 
UEA 

2 
Avaliação da aprendizagem em 

biologia: um estudo através do ensino 
da morfologia das briófitas 

Kamily Oliveira Macedo, 
Joeliza Nunes Araújo 

UEA 

3 

Caracterização de espaços não 
formais do nordeste paraense: 
contribuições para o ensino de 

ciências 

Luiz Igor Silva De 
Castro, Karen Dayanne 

Correa Ferreira-
Rodrigues, Chirla 
Miranda da Costa 

UFPA 

4 

Desafios no ensino de ciências e 
biologia para alunos surdos: 

perspectivas de uma docente de uma 
escola pública no município de 

Capanema-PA 

Luydi Adriel Rodrigues 
Costa, Eloize de Nazaré 

Pavão Farias, João 
Marcos Pimentel 

Teixeira, Tainan Amorim 
Santana 

UFRA 

5 

Diversidade cultural e identidade 
docente: análise de uma narrativa 

digital para humanização do ensino da 
Biologia 

Gledson de Lucas Silva 
de Jesus, Dércio Pena 
Duarte, Danilo Seithi 

Kato 

UFOPA 

6 

Análise sobre a preferência pelas 
áreas de Biologia, física e Química por 
discentes de licenciatura em Ciências 

Naturais 

Gabriel Neves da Costa, 
Deyvison Luz Santos, 
Allan Felipe Lima de 

Oliveira, Brenda Luena 
Assis Lisboa, Lilliane 

Miranda Freitas 

UFPA 

7 
PIBID: experiencias formativas no 

ensino de EJA 

Taysa Silva Sousa, 
Sandra Nazaré Dias 
Bastos, Jacicleyde 

Sampaio, Rosigleyse 
Corrêa de Sousa Felix 

UFPA 

8 

O olhar do preceptor de biologia sobre 
a residência pedagógica a ser 

desenvolvida nas escolas estaduais 
do município de Capanema/Pará 

Tainan Amorim Santana, 
Alana Letícia Souza 

Sousa 
UFRA 

9 
Experiências formativas na residência 

pedagógica da UFPA-Bragança: 
relatos de residentes e preceptor 

Maria Janice da Silva 
Rosa, Cleidiane Silva e 
Silva, Enderson Antonio 
Pereira da Silva, Maiana 

de Cássia da Silva e 
Silva, Leônidas Amorim 
Costa, Lilliane Miranda 

Freitas 

UFPA 

10 

Expectativas iniciais e finais de 
licenciandos em ciências naturais: o 
papel da prática docente na escolha 

profissional 

Brenda Luena Assis 
Lisboa, Rodolfo Brito 
Lima, Romeu Brito 

Figueiró Junior, Luis 
Fernando Guimarães 
Gomes Junior, Lilliane 

Miranda Freitas 

UFPA 
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Nº TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

11 
Atividades lúdicas como forma de 

aprendizado em turmas de jovens e 
adultos 

Eduarda de Kássia 
Risuenho Moreira, Taysa 
Silva Sousa, Antonio do 
Couto Reis Neto, Lucas 

Cordeiro Marques, 
Sandra Nazaré Dias 
Bastos, Rosigleyse 

corrêa de Sousa Felix, 
Jacycleide Sampaio 

UFPA 

12 

Oficina de jogos didáticos 
desenvolvida com acadêmicos de 

licenciatura em ciências biológicas do 
instituto federal do amapá 

Cleton André Monção de 
Oliveira, Kariane da Silva 

Oliveira 
IFAP 

13 

As experiências vividas na ao 
ministrar a oficina de técnicas de 
preservação de e como contribuiu 

para a formação docente 

Cleiciane Quaresma 
Valente, Jennifer Silva 

de Oliveira, Inês 
Trevisan 

UEPA 

14 
Aulas práticas como método de 

compreensão das estruturas celulares 

Cleydson José da Silva 
Sousa, Maysa Melo 

Lobão, Liandra Rayse 
Alves de Melo, Thalles 

Ramon Reis Mota, 
Sandra Nazaré Dias 
Bastos, Nelane do 

Socorro Marques-Silva, 
Ana Hilda Mescouto 

UFPA 

15 
O estudo de solos no ensino 

fundamental: uma abordagem lúdica 
através da descoberta científica 

Liandra Rayse Alves de 
Melo, Maysa Melo 

Lobão, Antônio 
Clemente de Lima Neto, 
Cleydson José da Silva 
Sousa, Sandra Nazaré 
Dias Bastos, Nelane do 
Socorro Marques-Silva, 

Ana Hilda Mescouto 

UFPA 

16 
A importância da utilização das 

tecnologias no processo de ensino e 
aprendizagem das ciências 

Luciandro Tássio Ribeiro 
De Souza, Waldeir Braz 

Paz 
UFOPA 

17 

Modelos didáticos de vulcões, 
terremotos, tsunamis como 

ferramentas para o ensino de 
geociência 

Luana Layra Silva 
Maciel, Rosyely Silva 
Oliveira, Claudia Eimy 

Sasaoka, Sarita Loureiro 
Nunes 

UFRA 
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30/08 – MANHÃ – 08h às 10h  
LOCAL:  HALL DO PRÉDIO H, CAMPUS RONDON 

Nº TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

1 

A caixinha da curiosidade: um recurso 
didático para trabalhar educação 
sexual nos anos finais do ensino 

fundamental 

Tainan Amorim Santana, 
Dacilene da Silva 

Mendes, Lorrany Reis de 
Jesus 

UFRA 

2 
O ensino das noções de Física para o 
9º ano do ensino fundamental através 

de relações com o corpo humano 

Cleiciane Oliveira da 
Silva, Taila Taniele Silva 

Gonsalves, Carla 
Mendes da Silva, Tiago 

Coelho da Silva, 
Alessandra Cristina 

Carvalho Cunha, Lilliane 
Miranda Freitas 

UFPA 

3 
A música como recurso didático no 

ensino de meio ambiente para 
Ciências e Biologia 

Otávio Trindade 
Assunção, Jhones 

Carlos Pereira, Lilliane 
Miranda Freitas 

UFPA 

4 
A utilização de "quiz" como alternativa 

para o ensino de evolução. 

Gabrielly Cristine Feio 
Cunha, Dalila Leal 

Pereira, Gabrielly Freitas 
Fonseca, Heloisa Alves 

Martins de Almeida, 
Dayvison de Jesus 

Gomes, Diego Ramon 
Silva Machado 

UEPA 

5 
O ensino em tempo integral: relatos 

de professores de escolas públicas da 
região bragantina 

Diovana dos Santos da 
Silva, Bruno Pimentel da 
Piedade, Naelson Willian 

Piedade dos Santos, 
Rafael Reis Figueiredo 

dos Santos, Chirla 
Miranda da Costa 

UFPA 

6 

Relato de experiência de dissecação 
de camarões para o ensino 

aprendizagem para alunos do 3° ano 
do ensino médio da rede pública. 

Caique Graças Dos 
Santos, Brendo Palheta 

Pena, Dayvison De 
Jesus Gomes, Diego 

Ramon da Silva 
Machado 

UEPA 

7 
Compreensões de alunos do ensino 
médio de Altamira-PA sobre insetos. 

Adriele Lima da Silva, 
André Ribeiro de 

Santana, Alice da Silva 
Martins, Andressa Lima 

da Silva 

UFPA 

8 

Relato de experiência em uma escola 
pública de marabá: aprendizagem 

baseada em problemas (ABP) como 
uma prática alternativa para o ensino 

de biologia na educação básica 

Petronila Wanzeler 
Rodrigues, Mayara 

Ewellyn Sa Maximino, 
Jussara Moreto Martineli 
Lemos, Vânia Gonçalves 

Parente, Euzébio de 
Oliveira, Luciana 
Monteiro Costa 

UFPA 
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9 

Aprendizagem Baseada em 
Problemas (ABP) no ensino de 

Biologia numa escola pública de 
ensino médio 

Vania Gonçalves 
Parente, Euzebio de 

Oliveira, Petronila 
Wanzeler Rodrigues 

UFPA 

10 
Interdisciplinaridade na horta escolar: 

processo ensino/aprendizagem 

Maria Margarete de 
Sousa Batista, Yukari 

Okada 
UFOPA 

11 

Laboratório didático móvel no ensino 
de ciências: experimentos em sala de 

aula na escola Sônia Henriques 
Barreto, laranjal do Jari/AP 

Mayara Glinda Silva 
Martins, Sergio Varela 
da Costa, Viviany Melo 

Nemer 

IFAP 

12 
A importância do uso de materiais 

didáticos para o ensino da tectônica 
de placas 

Elaine Simone da Cruz 
Silva, Ana Evelyn dos 

Anjos Borges, Vanessa 
da Costa Nascimento, 
Luciana Priscila Costa 

Macedo Jardim 

UFRA 

13 
A importância da relação família – 

escola - comunidade na escola Sônia 
Henriques Barreto 

Angela Mendes Santos, 
Luany Jaine de Araújo 

Souza 
IFAP 

14 
O uso de atividades lúdicas na 

prevenção ao uso de drogas entre 
crianças e adolescentes 

Martinha Fonseca da 
Silva, Cleiciane 

Quaresma valente, Inês 
Trevisan 

UEPA 

15 

Relato de experiência: práticas 
pedagógicas de educação ambiental 
em espaço não formal de ensino e 

suas contribuições na formação 
docente 

Fabiana Gonçalves 
Maués, Lucas de Araújo 

Costa, Inês Trevisan 
UEPA 

16 

A influência das atividades práticas na 
aprendizagem em botânica: uma 

investigação com alunos do ensino 
médio 

Malena de Castro 
Gomes, Joeliza Nunes 

Araujo 
UEA 

17 

Proposta para o ensino de ciências 
naturais utilizando o papercraft: 

Modelagem tridimensional de uma 
hélice de DNA 

Italo Igor Moreira De 
Freitas Sa, Nayane dos 

Santos Mesquita, 
Roberta Ferreira 

Abecassis, Rebeca 
Guimarães Cardoso 

Oliveira, Juliana Sousa 
da Silva 

UFOPA 

18 
Reconstrução do esqueleto de iguana, 

uma ferramenta de ensino em anatomia 
animal comparada de vertebrados 

Alessandra Carvalho Silva, 
Lucas Vinicius Cavalcante 
Esteves, Frankyrley Laison 
Baia, Júlio Reis Lira, Flávia 

Araújo Siqueira, Claudia 
Bentes Mota, Yukari Okada 

UFOPA 
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EXPOSIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 
29/08 – TARDE – 16h às 18h 

LOCAL: HALL DO PRÉDIO H, CAMPUS RONDON 
MESA TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

1 
Decifrando as DST´s– uma 

nova perspectiva didática para 
educação básica 

Lucas Vinicius 
Cavalcante Esteves, 
Kelly Ariane Duarte, 
Alessandra Carvalho 

Silva, Frankyrley 
Laison Baia, Kamila 
Loureiro Machado, 

Priscila Veiga da Silva, 
Yukari Okada 

UFOPA 

2 

Jogos didáticos como 
ferramenta para popularização 

da ciência e ensino da 
entomologia aquática: ênfase na 
ordem Odonata para alunos de 

ensino médio 

Kesley Gadelha 
Ferreira, Kenned Silva, 

Talissa P. de Matos, 
Paulo A. F. de Oliveira, 

Karina Dias-Silva 

UFPA 

3 

Objeto de aprendizagem com 
realidade aumentada para 

auxílio no ensino da biologia 
celular 

Davi Guimarães da 
Silva, Ruy Lima de 
Matos Neto, Juliane 

Barbosa Figueira, Liz 
Carmem Silva-Pereira 

IFPA 

4 
Jogos como ferramenta de 

ensino aprendizagem voltado 
para o estudo da embriologia 

Kenned da Silva 
Sousa, Kesley Ferreira 

Gadelha, Anderson 
André C. Soares, 

Isadora Lobato, Karen 
Moy, Karina Dias-Silva 

UFPA 

5 
Micoquiz: Uma ferramenta 
lúdica para a docência de 

Micologia no Ensino Superior 

Beatriz Costa de 
Oliveira Queiroz de 
Souza, Evelyn da 

Costa Oliveira, 
Cleidevania Cardoso 

de Oliveira, Áthila 
Rafael Rêgo Reis, 

Graciene do Socorro 
Taveira Fernandes 

UFOPA 

6 

O ensino de evolução com o 
uso de quadrinhos: uma 

ferramenta facilitadora de 
ensino-aprendizagem. 

Clarisse Oliveira, 
Karine Pereira dos 

Santos, Larissa Ribeiro 
Vidal, Abrrao Ferreira 
de Carvalho, Katciana 
Brito Pena, Camila de 
Araujo Gomes, Gabriel 

Iketani 

UFOPA 
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MESA TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

7 
Jogo “caminho dos minerais”: 

uma ferramenta para ensino de 
sais minerais no ensino médio. 

Elton Jean Peixoto 
Filho, Sâmila Ellen do 
Nascimento, Eduarda 
de Kássia Risuenho 

Moreira, Débora 
Carolina Silva Lopes, 
Sandra Nazaré Dias 
Bastos, Rosigleyse 

Corrêa de Sousa Felix, 
Jacicleyde Sampaio 

UFPA 

8 
Mapas táteis como ferramenta 
didática no ensino da geologia 

para deficientes visuais 

Mariza Santiago Lima, 
Rita Heyllen Ribeiro 
Laureano, Adryen da 
Costa Almeida, Sarita 

Nunes Loureiro 

UFRA 

9 
Proposta de ensino com uso de 

papercraft na construção de 
heredograma. 

Natália Cleomara de 
Almeida Sousa, 

Franciany Thays Alves 
Albuquerque, Samara 

Cássia Vieira Nogueira, 
Michael Costa Castelo, 

Gabriel Iketani 

UFOPA 

10 

Proposta de modelo didático 
para ensino do ciclo de vida de 

cnidários para deficientes 
visuais 

Franciany Thays Alves 
Albuquerque, Natália 
Cleomara de Almeida 

Sousa, Claúdio Ramon 
Sena Vasconcelos, 
Mendelsohn Fujiie 

Belem de Sousa, Maria 
Margarete de Sousa 

Batista, Yukari Okada 

UFOPA 

11 
Ensino de zoologia com 

acessibilidade: o filo Porifera 

Nívea Rossi Oliveira da 
Silva, Eurilene Prata 

Jaty, Keyse dos Santos 
Pereira, Yukari Okada 

UFOPA 

12 

Interpretando os sinais: uma 
possibilidade no ensino de 

biologia para trabalhar 1ª lei de 
Mendel com alunos surdos 

Raimunda Jaqueline 
Melo dos Santos, Kelly 
Duarte Sousa, Kamila 

Loureiro Machado, 
josué Pinto do Carmo, 

Lucas Vinicius 
Cavalcante Esteves, 

Priscila Veiga da Silva 

UFOPA 

13 
Modelo Tridimensional: 

Facilitando o Ensino de Deriva 
Genética 

Verônica Silva dos 
Santos, Luan Moreira 
Queiroz, Nívea Rossi 

Oliveira da Silva, Keyse 
dos Santos Pereira, 
Eurilene Prata Jaty, 
Tainá Cristina Sousa 

Santos, Gabriel Iketani 

UFOPA 
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MESA TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

14 

A utilização de modelos lúdicos 
no ensino da biologia molecular: 

representando o processo da 
replicação do DNA 

Adriane Xavier Hager, 
Márcia Mourão Ramos 

Azevedo, Rômulo 
Jorge Batista Pereira, 

Ananda Emillly de 
Oliveira Brito, Emilly 
Thaís Feitosa Sousa 

UNAMA 

15 
Virtualizando o conhecimento 

de biologia através da produção 
de games 

Liz Carmem Silva-
Pereira, José Ribamar 
Azevedo dos Santos, 
Davi Guimarães da 

Silva 

IFPA 

16 

Batalha naval da citologia: jogos 
didáticos como estratégia de 

mediação da aprendizagem no 
ensino de biologia na EJA 

Antonio do Couto Reis 
Neto, Sandra Nazaré 

Dias Bastos, 
Rosigleyse Corrêa de 

Sousa Felix, Jacicleyde 
Sampaio 

UFPA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

30/08 – TARDE – 15:30h às 17:30h 
LOCAL: HALL DO PRÉDIO H, CAMPUS RONDON 

MESA TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

1 

Ensino de anatomia animal 
comparada através da 

reconstrução do esqueleto de 
peixes ósseos, do gênero 

Colossoma 

Lucas Vinicius 
Cavalcante Esteves, 

Matheus Bento 
Medeiros, Isadora 

Elaine da Silva Cruz, 
Claudiane Sarmento 

Viana, Natália 
Cleomara Sousa, 

Raimunda Jaqueline 
Melo dos Santos, 

Yukari Okada 

UFOPA 

2 

Dominó evolutivo: uma proposta 
de recurso didático para o 

ensino de evolução na 
educação básica 

Cláudio Ramon Sena 
Vasconcelos, 

Mendelsohn Fujiie 
Belém de Sousa, 
Adonias Machado 
Carneiro, Hozana 

Firmino Duarte Neto, 
Robson Luís Colares 

Carneiro, Gabriel 
Iketani 

UFOPA 

3 
A importância da utilização de 
jogos didáticos no ensino de 
Biologia no âmbito ambiental 

Kerliane Morais de 
Assunção, Luany Jaine 
de Araújo Souza, Rayla 

de Morais Pereira, 
Jhully Rauane Souza 

IFAP 

4 
A utilização de materiais 

didáticos alternativos para o 
ensino de paleontologia 

Luana Layra Silva 
Maciel, Clodoelton 

Murilo Silva do Carmo, 
Eslen Vaz da Silva, 

Sarita Loureiro Nunes 

UFRA 

5 

Construção do esqueleto de 
vertebrados anuros como 

ferramenta facilitadora para o 
ensino de anatomia animal 

Raimunda Jaqueline 
Melo dos Santos, Kelly 
Duarte Sousa, Kamila 

Loureiro Machado, 
Clarisse do Socorro 
Oliveira de Souza, 

Lucas Vinicius 
Cavalcante Esteves, 

Priscila Veiga da Silva, 
Yukari Okada 

UFOPA 

6 
Virtualvest: aplicativo com 

realidade aumentada para o 
ensino da anatomia humana 

Davi Guimarães da 
Silva, Juliane Barbosa 
Figueira, Ruy Lima de 

Matos Neto, Liz 
Carmem Silva-Pereira 

IFPA 
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MESA TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

7 

Construção de modelos 
didáticos como facilitadores de 

ensino-aprendizagem na 
disciplina de embriologia 

Ana Caroline Leal 
Nascimento, Vinicius 
Mardegan, Jaciane 

Correia, Kevin Cardoso, 
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EIXO 1: Ensino de Ciências/Biologia e Educação Ambiental, Educação em 

Saúde e abordagens CTS e CTSA: Políticas e práticas envolvendo relações 

entre ciência, tecnologia, sociedade, meio ambiente e saúde e Ensino de 

Ciências/Biologia; Debates sócio-científicos no Ensino de Ciências/Biologia; 

Políticas e práticas de educação ambiental para o Ensino de Ciências/Biologia; 

Ensino de Ciências/Biologia e desenvolvimento sócio-ambiental; políticas e 

práticas de promoção de saúde na escola; desenvolvimento de materiais e 

práticas pedagógicas para trabalhar a temática em quaisquer níveis de ensino. 
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RESUMO: O presente relato é resultado de uma experiência de ensino desenvolvida 
no componente curricular de Biologia na EEEM1 São José, Óbidos-PA. Visando 
garantir a participação de uma estudante na zona rural obidense na apresentação de 
trabalhos, buscamos articular o conteúdo sobre os hominídeos às práticas cultural da 
pesca e da agricultura da comunidade onde vive. A partir da socialização à turma, em 
relação à pesca, foi discutida como era no passado e no presente, a diversidade de 
peixes, à pesca predatória, o seguro defeso e outros aspectos; a respeito da 
agricultura abordou sobre o cultivo da mandioca e produção de farinha. A experiência 
possibilitou contextualização da temática por meio do protagonismo juvenil. 
 
Palavras-chave: Ensino de Biologia, Protagonismo juvenil, Práticas culturais. 
 

 
 
INTRODUÇÃO  

O ano letivo inicia e nós, professores, procuramos conhecer quem são 

os nossos estudantes? Quais são as suas origens? Quais as suas 

intencionalidades de vocação profissional? O que gostam de fazer no dia-dia? 

Qual o perfil socioeconômico? Como veem a escola? Como gostariam que 

fosse a escola? Como gostariam que fossem as aulas?  

Nas aulas do componente curricular de Biologia buscamos desenvolver 

o processo ensino-aprendizado por meio do diálogo com os estudantes. Dentre 

outros aspectos, para sondar os temas de seu cotidiano que tem interesse de 

investigar, construir bases confiáveis de informação e, por meio delas, 

participar da tomada de decisão sobre questões de particulares e coletivas 

(KRASILCHIK; MARANDINO, 2007). Embora não seja tarefa fácil, apresentar 

um feedback satisfatório às demandas que emergem dessa relação fortalecem 

o vínculo entre professor e estudante. 

No 1º bimestre do ano letivo de 2019, havíamos previsto a apresentação 

de trabalhos em equipe, entretanto, pelo questionamento apresentado por uma 

estudante da zona rural, aqui exposto: “professor como vai ficar a minha 

situação, moro na comunidade Sucuriju e não tenho como fazer trabalho em 

grupo na cidade com outros estudantes? Tivemos que planejar uma atividade 

para que pudesse fazer individualmente na comunidade onde mora.  

 
1 Escola Estadual de Ensino Médio “São José”. 
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Segundo o que preconiza a Base Nacional Comum Curricular - BNCC 

(BRASIL, 2018), compete aos docentes favorecer a contextualização do ensino 

por meio de temáticas de interesse dos estudantes. O professor, ao considerar 

demandas da realidade local ou global contribuirá para que o estudante possa 

desenvolver competências e habilidades para pensar, refletir, agir e toma 

decisões responsáveis sobre questões que emergem do tema estudado 

(KRASILCHIK; MARANDINO, 2007). O presente relato de experiência objetiva 

apresentar reflexões sobre a realização de um trabalho desenvolvido por uma 

estudante da zona rural obidense. 

 
CONTEXTO E PERCURSO DA EXPERIÊNCIA 

A experiência foi desenvolvida na Escola Estadual de Ensino Médio São 

José, na terceira série, turno matutino, 1º bimestre do ano letivo 2019. A escola 

fica localizada no município de Óbidos-PA, região Oeste Paraense. Ela atende 

aproximadamente 1143 estudantes distribuídos nos três turnos. A seguir 

apresentaremos o detalhamento do percurso da experiência. 

A atividade contemplou o tema 01 da Unidade 1 do livro didático2, 

relacionado ao Tempo geológico, conteúdo sobre as Eras geológica. Ao 

realizarmos uma sondagem sobre os hábitos de pescar e do cultivo de 

agricultura na comunidade, a estudante relatou que as pessoas têm árvores 

frutíferas nos terrenos e tem o hábito de ‘sair’3 para pescar. Diante desse 

relato, decidimos que o trabalho buscaria conhecer os hábitos da agricultura e 

da pesca da comunidade onde mora, contextualizando com o conteúdo da 

evolução sobre os hominídeos. 

Os encontros de orientação eram realizados em sala de aula e no 

laboratório multidisciplinar, neles organizamos as atividades de estudo para 

compreender as práticas culturais da pesca e da agricultura na comunidade 

Sucuriju4. Definimos o cronograma com as seguintes atividades: pesquisa 

bibliográfica, elaboração de questionário, pesquisa de campo, análise dos 

dados e socialização para a turma.  

Nas orientações semanais, ressaltamos que, além do livro didático, 

poderia ser feita pesquisa bibliográfica na internet; elaboramos o questionário 

que continha questões abertas e fechadas, as quais foram respondidas por 

agricultores e pescadores. Na semana seguinte, discutimos sobre o andamento 

da pesquisa de campo e pesquisa bibliográfica; utilização de fotografias para 

evidenciar as práticas desenvolvidas na comunidade; a finalização da pesquisa 

 
2 THOMPSON, Miguel; RIOS, Eloci Peres. Conexões com a Biologia. – 2. ed. – São Paulo: 
Moderna, 2016. 
3 Expressão popular relacionada com saída dos pescadores para ir pescar nas proximidades 
da comunidade ou para regiões mais distantes. 
4 A comunidade Sucurijú fica localizada na zona rural, distante 9,8 km da zona urbana de 
Óbidos-PA.  
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de campo e a sistematização dos dados coletados no questionário; e na última 

semana ocorreu a socialização do trabalho à turma. 

 
A AGRICULTURA E PESCA NA COMUNIDADE DO SUCURIJÚ: ALGUMAS 

PERCEPÇÕES 

A atividade evidenciou que o diálogo tem papel catalisador na 

ressignificação da organização do trabalho docente, sobretudo porque 

passamos a conhecer limitações e potencialidades dos estudantes. Por 

exemplo, por não possuir notebook, a estudante sobre a orientação do 

professor elaborou, tanto o questionário, quanto a sistematização dos dados 

em manuscritos. Notadamente, o docente ao promover o desenvolvimento da 

pesquisa em sala de aula, atua no sentido de mediar o processo da construção 

do conhecimento científico, instruindo os estudantes quanto aos 

encaminhamentos necessários à finalização e comunicação do tema 

investigado (MORAES; GALIAZZI; RAMOS, 2012). O trabalho revelou 

informações relevantes sobre o tema pesquisado, os quais apresentaremos a 

seguir. 

A socialização do trabalho abordou a evolução dos Hominídeos, por 

meio da utilização de imagens contextualizou os traços do aperfeiçoamento 

dos hábitos da pesca e agricultura, a diferenciação volume cerebral até atingir 

o atual estágio evolutivo, dos Homo sapiens. Na seção de apresentação do 

resultado da pesquisa de campo realizada com os moradores, inicialmente fez 

a caracterização da comunidade, e posteriormente expôs sobre prática da 

pesca e da agricultura.  

A pesca na comunidade é utilizada fundamentalmente para a 

subsistência, algumas vezes para fins comerciais. Na comparação entre a 

pesca no passado e atualmente, existem diferenças marcantes. Antigamente a 

locomoção era feita de canoa a remos, pescava-se de arpão, arco e flecha e a 

captura de peixes não era frequente, razão pela qual moradores justificam que 

existiam grande disponibilidade de peixes. Entretanto, hoje a pesca é diferente, 

é motorizada, tem pouca preocupação dos pescadores com o tamanho do 

peixe capturado, pois quando utilizam o ‘arrastão5’ capturam peixes pequenos 

que não estão na idade adulta e reprodutiva, o que contribui para a diminuição 

dos estoques pesqueiros. Relatou como funciona a pesca com ‘espinhel’6 

utilizado para capturar o jandiar, dourada, piramutaba7, peixes conhecidos 

como grandes bagres.  

Outro aspecto relevante é que os pescadores da comunidade são 

sindicalizados à Colônia de Pescadores Z198, o que possibilita o recebimento 

 
5 Linguagem utilizada na pesca. 
6 Tipo de malha de pesca que utiliza anzóis na sua parte inferior para capturar peixes, 
denominados grandes bagres. 
7 Nomenclatura popular. 
8 Z19: A sigla corresponde a Colônia de Pescadores Zona 19. 
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do “seguro defeso”9. Na comunidade a poluição tem aumentado 

sistematicamente, como exemplo, temos o desmatamento. Segundo Weigel 

(1999), uma forte renda proveniente dos recursos naturais tem potencial para 

trazer consequências danosas para o meio ambiente, neste sentido a 

educação ambiental tem papel relevante nas discussões de questões éticas 

que envolvem os modos de produção, comercialização e distribuição alimentos 

de origem animal e vegetal.  

Ao abordar sobre a agricultura, identificamos que a cultura agrícola 

largamente cultivada em sua comunidade é a mandioca, muito embora já 

tivesse existido o plantio de hortaliças. Passamos a conhecer que no mês do 

plantio da mandioca, os agricultores ateiam fogo na área, em seguida 

‘enceram10’ e depois ‘destocam11’. Quando o ambiente está adequado realizam 

o plantio, cuja colheita da mandioca é realizada 1(um) ano após o cultivo. 

Segundo os moradores, no período das chuvas, a produtividade e a qualidade 

da farinha produzida são afetadas, deixando-a ‘ruim’. Outro aspecto enfatizado 

é que a farinha da comunidade não tem adicionamento de corantes.  

Ao final da apresentação foram realizadas considerações pelo professor. 

As reflexões foram propositivas em forma de questionamentos à turma a 

respeito das práticas culturais da pesca e da agricultura. No que tange à pesca, 

destacamos os seguintes aspectos: Que e como eram/são produzidos os 

artefatos utilizados na pesca, no passado e atualmente, seguro defeso, pesca 

de espinhel, diferentes tipos de malhas12, pesca predatória, migração de 

peixes, influência da lua na pesca, educação financeira e outros. Em sua 

apresentação utiliza algumas expressões típicas da comunidade, por exemplo 

‘brocar’13, neste último caso, é possível desenvolver um trabalho variações 

linguísticas. 

A respeito da agricultura, procuramos saber o seguinte: Os estudantes 

tem hábito de realizar compras na feira municipal? Saberiam diferenciar a 

farinha com ou sem corante? O que interfere para que farinha fique grossa ou 

fina? Qual o valor nutricional da farinha para a alimentação humana? Esses 

questionamentos carecem de melhor conhecimento pela comunidade escolar e 

obidense, tendo em vista que, a farinha é largamente consumida pelos 

munícipes. O trabalho sinalizou para a necessidade de conhecer sobre a 

cadeia produtiva da farinha, utilização de agrotóxico, diversidade florestal.  

Os temas geradores deste trabalho, a pesca e a agricultura; os temas 

que emergiram das considerações ao fim da apresentação tem potencial para 

aprofundamento por meio do enfoque CTS, uma vez que ele possibilita a 

educação científica crítica, habilita os estudantes para compreensão 

 
9 Recurso de 1 salário mínimo recebido pelos pescadores associados à Z19 num período 4 
(quatro) meses, tempo em que as espécies de peixes estão se reproduzindo. 
10 Expressões populares realizadas pelos produtores. 
11 Expressão popular relacionada à retirada de plantas, cujas raízes têm forte fixação no solo. 
12 Expressão utilizada para caracterizar um instrumento de pesca. 
13 Relacionado a realização de uma alimentação, estar com fome. 
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aprofundada das contribuições da Ciência e Tecnologia e suas implicações 

Sociais, quando for o caso, sobre as questões ambientais (SANTOS, 2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência relatada buscou a articulação de conteúdo do livro didático 

com práticas culturais desenvolvidas na comunidade Sucuriju. O 

acompanhamento do trabalho foi desafiador, primeiro porque foi a primeira vez 

que orientamos o trabalho de uma estudante residente na zona rural, cujo 

objeto de estudo foi o investigar a agricultura e a pesca, somando-se a isto 

tínhamos pouco tempo para orientar esse, e os trabalhos das outras equipes 

na turma. 

O interesse de conhecer o lugar onde mora por meio do estudo das 

práticas culturais, a capacidade de sistematizar o questionário, a análise dos 

dados, a reflexão do trabalho com o professor e a elaboração de escrita, foram 

elementos que evidenciaram o protagonismo juvenil da estudante no processo 

de construção do conhecimento científico. As reflexões que emergiram do 

estudo da pesca e a agricultura, evidenciaram que os temas extrapolam a 

discussão na Área das Ciências da Natureza14 e indicam convergências com 

outras áreas do conhecimento15. Esse contexto sinaliza a necessidade do 

desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares no contexto escolar. 

Experimentar novas maneiras de ensinar Ciências a partir da 

problematização de questões do contexto onde o estudante está inserido, 

favorece a formação de um aluno crítico, questionador, fortalece a constituição 

do senso de pertencimento, sobretudo, na tomada de decisões voltadas para 

garantir a qualidade de vida da população. Ademais, tem potencial para o 

estudo de outras temáticas que emergem a partir da reflexão coletiva, 

conforme indicamos no texto. 

 
REFERÊNCIAS 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular:  Ensino Médio. Brasília: 
MEC/Secretaria de Educação Básica, 2018. 

KRASILCHIK, M.; MARANDINO, M. Ensino de ciências e cidadania. .2. ed. 
São Paulo: Moderna, 2007. 

MORAES, R. GALIAZZI, M.C.; RAMOS, M. Pesquisa em sala de aula: 
fundamentos e pressupostos. In: MORAES, R.; LIMA, V. M. R. (Orgs.). 
Pesquisa em sala de aula: tendência para a educação em novos tempos. 
3.ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012, p.11-20. 

 
14 As Ciências da Natureza incluem: Biologia, Física e Química.  
15 Áreas: Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias, 
Matemática e suas Tecnologias. 



37 

 

SANTOS, W. L. P. Educação CTS e Cidadania: confluências e diferenças. 
Amazônia - Revista de Educação em Ciências e Matemáticas V.9 – nº 17, 
p.49-62. jul. 2012/dez. 2012. 

WEIGEL, P.. Educação para que ambiente? Desafios teóricos para a 
educação ambiental na Amazônia. Manaus. INPA, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

CONSTRUÇÃO DE MODELOS DIDÁTICOS COMO FACILITADORES DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE EMBRIOLOGIA 

Ana Caroline Leal Nascimento 
Graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas, UFPA, Altamira-PA 

 
Vinicius Mardegan 

Graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas, UFPA, Altamira-PA 

 
Jaciane Correia 

Graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas, UFPA, Altamira-PA 

 
Kevin Cardoso 

Graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas, UFPA, Altamira-PA 

 
Geysa Veloso 

Graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas, UFPA, Altamira-PA 

 
Karina Dias-Silva 

Graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas, UFPA, Altamira-PA 

 

RESUMO: O estudo de Embriologia se apresenta de forma complexa e detalhada. 
Aulas baseadas em metodologias tradicionais, como aulas teóricas baseadas em 
livros, não se constituem sozinhas no modelo de ensino e aprendizagem. Ao analisar 
esse contexto, tem-se a necessidade de utilizar novas metodologias para aprimorar o 
ensino. Acredita-se que os modelos didáticos sejam um recurso eficaz no ensino e 
aprendizagem. Considerados ferramentas facilitadoras da aprendizagem, 
principalmente para conteúdos de difícil compreensão. Os modelos didáticos são 
recursos que preenchem as lacunas deixadas durante as aulas teóricas. Diante disso 
esse trabalho tem como objetivo a apresentação de um modelo didático confeccionado 
utilizando biscuit para elucidar as primeiras fases do desenvolvimento embrionário 
humano. 

PALAVRAS-CHAVE: Embriologia humana, ensino-aprendizagem, ferramentas 

facilitadoras, biscuit. 

 

INTRODUÇÃO 

Historicamente, inúmeros registros demonstram que a humanidade tem 

curiosidade acerca da formação do ser humano, antes do seu nascimento 

(BARBAUT, 1990; LARSEN, 1998; GILBERT, 2000). Buscar compreender 

quais são os processos que originam um novo indivíduo se deve 

principalmente pela necessidade de conhecer nossas origens e o anseio de 

melhor qualidade da vida (MOORE e PERSAUD, 2004). A ciência que estuda o 
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desenvolvimento do indivíduo, desde a formação do zigoto, ate o seu 

nascimento é conhecido como Embriologia, que propõe explicar a origem 

estrutural normal e as malformações congênitas (MORAES et al., 2004; 

MOORE e PERSAUD, 2008; MOORE et al., 2013). 

O estudo de Embriologia se apresenta de forma complexa e cheia de 

detalhes, uma abordagem superficial pode dificultar a aprendizagem, por não 

permitir a visualização das relações existentes entre os conceitos 

(CARNIATTO, 2002; MELLO, 2009). Aulas baseadas em metodologias 

tradicionais de ensino, como aulas teóricas e livros não se constituem, 

sozinhas, a melhor alternativa no ensino-aprendizagem (KRONTIRIS-

LITOWITZ, 2003). Ao analisar como o conteúdo de embriologia vem sendo 

trabalhado, percebe-se a necessidade de utilizar novas metodologias para 

aperfeiçoar o ensino e contribuir para a qualidade das aulas e 

consequentemente do aprendizado (CASAS et al., 2010). Assim também como 

fortalecer as interações sociais, que é vista como palco para que haja 

experiência do aluno com o objeto de aprendizagem, o tornando participativo e 

cooperativo nas atividades propostas pelas disciplinas (VIGOTSKY, 1998).  

As aulas práticas ou teórico-práticas são fundamentais para a compreensão 

dos processos e melhor assimilação dos conceitos no ensino de ciências 

(Biologia, Química e Física) (PEDRANCINI et al., 2007). A aplicação de 

atividades lúdicas viabiliza um melhor aproveitamento no rendimento no 

processo de aprendizado (OLENIKI, 2002). As animações são cada vez mais 

utilizadas como metodologia auxiliar no processo de ensino, visando 

complementar o aprendizado, com as vantagens da aplicação de imagens, 

movimentos, e tecnologias diversas, transpondo a realidade teórica trabalhada 

em sala de aula (MAGARÃO; STRUCHINER; GIANNELLA, 2012).  

Diante da importância do conhecimento de embriologia, recomenda-se o 

planejamento de metodologias que se ajustem ao conteúdo e possibilitem a 

efetiva compreensão do conteúdo (CONFORTIN; BORDIN, 2015). Acredita-se 

que os modelos didáticos tridimensionais sejam um recurso eficaz, o qual 

possibilita uma melhor visualização das primeiras etapas do desenvolvimento 

embrionário (CASAS et al., 2010). Considerados ferramentas facilitadoras da 
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aprendizagem, principalmente para conteúdos de difícil compreensão, como a 

Embriologia. Os modelos didáticos são recursos que preenchem as lacunas 

deixadas durante as aulas teóricas, possibilitando ao discente relacionar teoria 

à prática, com a compreensão dos conceitos, assim como também desenvolver 

habilidades e competências (FREITAS et al; 2008). Diante disso esse trabalho 

tem como objetivo a apresentação de um modelo didático confeccionado 

utilizando biscuit para elucidar as primeiras fases do desenvolvimento 

embrionário humano. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Este modelo didático (Figura 1) foi elaborado pelos discentes da turma 

2018, da Faculdade de Ciências Biológicas na disciplina de Embriologia na 

Universidade Federal do Pará Campus de Altamira. Para a confecção deste 

modelo foram utilizados os seguintes materiais: folha de isopor, tinta acrílica 

nas cores azul, amarelo e verde, massa de biscuit branca, palitos de dente, 

folhas A4 para as etiquetas, cola quente e grafite para os desenhos internos da 

última fase do desenvolvimento embrionário exposto. A confecção foi manual, a 

massa de biscuit foi dividida em pequenas partes iguais e depois tingidas na 

cor azul, e novamente subdividas em partes menores, as massas foram 

enroladas manualmente para fazer as células, os núcleos foram pintados de 

amarelo com os dedos. As células foram unidas por pequenos pedaços de 

palitos de dente, a última fase teve seu centro desenhado com um grafite, para 

a base do modelo foi utilizado a folha de isopor pintada de verde e PVC. As 

células foram fixadas com cola quente e os nomes de cada fase apresentada 

no modelo foram impressos em folha A4. 
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A principal finalidade deste modelo didático foi a melhor compreensão do 

conteúdo, utilizado para melhor compreensão das aulas teóricas, fazendo 

relação da teoria com a prática, facilitando o processo de ensino e 

aprendizagem, saindo das metodologias tradicionais e tornado o conteúdo 

palpável e mais interessante. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A utilização de modelos didáticos além das aulas teóricas, reforça e 

materializa o que muitos discentes tem dificuldade de visualizar na disciplina de 

embriologia, mas além disso, pensar e contruir os modelos para a utilização faz 

com que exista leitura, busca de ideias novas e gera uma certa competição 

saudável entre os integrantes da turma, para a criação dos modelos e 

apresentação dos mesmos. Essa é uma forma de deixar a criatividade fluir. A 

questão da facilitação do conteúdo por meio de modelos é abordada por 

(TAQUARY; FAGUNDES, 2009). 

Para a construção dos modelos é necessária uma revisão dos conceitos, 

para que os mesmos possam ser de fácil entendimento aos colegas, quando 

fazemos essa atividade, nos damos conta do quanto aprendemos tentando 

ensinar e buscando novas formas de ensinar. Ser professor não é somente 

Figura 1: Ilustração do modelo didático. 
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ministrar o conteúdo e sim saber observar os seu público e inovar sempre que 

for preciso (LEITE, 2004). 

 

CONCLUSÃO 

Transpor a teoria em modelos didáticos é uma atividade que permite ao 

próprio discente a avaliação de como está o seu entendimento e aprendizado 

frente a determinado assunto ou conteúdo. Proporcinando ainda a 

oportunidade de esclarecer eventuais dúvidas enquanto conversa com o grupo 

para a elaboração e apresentação dos modelos. 
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RESUMO: A Educação Ambiental é um tema de relevante discussão devido a 
necessidade de uma melhoria do contexto do mundo em que vivemos. Diante disso, o 
objetivo deste trabalho foi sensibilizar os alunos envolvidos no projeto de extensão 
para as questões socioambientais a partir da realidade local, utilizando o recurso de 
estudo do meio. Participaram da atividade 30 alunos da turma de 1º ano da Escola 
Mário Queiroz. A aula-campo ocorreu na praia de Ajuruteua, com o intuito de 
potencializar o reconhecimento das características dos ambientes de praia, dunas, 
vegetação de restinga, e seus atributos físicos (condições de maré, ondas) e de 
uso/ocupação. A aula de campo proporcionou interessantes discussões sobre a 
preservação dos ambientes costeiros a partir da integração com a população que ali 
vive. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Estudo do meio, Extensão universitária, Sensibilização 

ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 

A extensão universitária é caracterizada como um processo educativo, 

cultural e científico, implementado por ações pautadas na interação dialógica, 

entre universidade e sociedade, proporcionando a interação de conhecimentos 

acadêmicos, populares e produção do conhecimento, e na relação 

indissociável entre ensino, pesquisa e extensão que vinculadas ao processo de 
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formação de pessoas (ensino), permite aos discentes protagonizar sua 

formação técnica, profissional e cidadã (BRASIL, 2001). 

A articulação entre universidade e sociedade através da extensão se 

configura com um viés de mão dupla, sendo que a universidade leva 

conhecimento e assistência à comunidade e recebe influências positivas, assim 

adquirindo conhecimento com o saber dessas comunidades. A relação entre 

comunidade e universidade pode se fortalecer de diversas formas, uma vez 

que as estratégias de intervenções educativas são as mais utilizadas, podendo 

ter como base a educação ambiental no contexto escolar (MOREIRA; 

PELLIZZARO, 2009). 

Para Libâneo (1994, p.16) “a educação é um fenômeno social e 

universal, sendo uma atividade humana necessária à existência e 

funcionamento de toda a sociedade”. Nesse sentido, é na escola que se 

democratiza o conhecimento e se adquire os conhecimentos científicos que 

formam a capacidade de pensar criticamente os problemas e desafios postos 

pela realidade social. Esses aspectos referem-se a uma “educação holística”, 

que estimule o senso crítico e métodos e que estes tragam à tona discussões 

que sejam capazes de despertar o interesse dos alunos. Diante disso, a 

educação ambiental assume assim a sua parte no enfrentamento das 

discussões de problemáticas ambientais dada ao abuso de nossos poderes 

humanos, pois tudo o que fazemos tem efeitos colaterais e consequências ao 

meio. 

A educação ambiental é considerada conteúdo e aprendizado, é motivo 

e motivação, é parâmetro e norma, indo além dos conteúdos pedagógicos; faz 

com que os seres humanos interajam entre si, de forma que ocorra uma troca 

de práticas e conhecimentos e sirva de realimentação para ambos. Aqueles 

que transmitem o conhecimento sobre esse assunto, os educadores 

ambientais, são pessoas apaixonadas pelo que fazem (CARVALHO, 2006). 

Portanto, é necessária a reflexão sobre a necessidade de transformar os 

processos educativos a partir dos princípios do saber e da racionalidade 

ambiental, e assim poder contribuir para a formação de disseminadores de 

conhecimento, para tanto é necessário estimular o aluno, a olhar ao seu redor, 

oferecendo a possibilidade de entender e interagir com o meio em que vive 
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(SATO, 2002). Diante disso, o objetivo deste trabalho foi sensibilizar os alunos 

envolvidos no projeto de extensão para as questões socioambientais a partir da 

realidade local, utilizando os estudos do meio como recurso para intervenções 

de educação ambiental. 

 

CONTEXTUALIZANDO O PROJETO 

A cidade de Bragança é uma das principais do Estado do Pará, 

localizada no setor Atlântico Costeiro, às margens do estuário do rio Caeté 

(MONTEIRO et al., 2016), com elevado potencial ecológico e ambiental, onde 

se destaca a praia de Ajuruteua (importante recurso turístico da região), com 

campos de dunas e uma considerável área de manguezal, que envolvem 

grande parte do sítio urbano deste município. Entretanto, inúmeros problemas 

socioambientais vêm ocorrendo nos espaços naturais de Bragança, 

contaminação das águas, excesso de resíduos sólidos em Ajuruteua, descarga 

de esgoto direto no estuário do rio Caeté, entre outros, tudo isso, decorrente da 

falta de ordenamento urbano e gestão costeira dessa costa (MONTEIRO et al., 

2016).  

O projeto intitulado “Educação ambiental em áreas costeiras: práticas 

socioambientais para a educação básica de Bragança” aprovado e financiado 

pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Pará, que tem como 

objetivo contribuir para ampliação do conhecimento teórico e prático, 

funcionamento e diversidade ambiental sobre os ambientes costeiros do 

município. O projeto vem sendo executado desde 2018, na E.E.E.F.M. Mário 

Queiroz do Rosário. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Foi desenvolvida uma “reflexão teórica” através de dados secundários, 

tais como, livros, artigos, periódicos e outros que respaldam o estudo do tema.  

O estudo do meio (aula-campo) permite treinar os olhos para ver, como 

também, a mente para generalizar os conhecimentos obtidos. Além disso, 

permite fazer relações entre as escalas global, regional e a local, o que 

possibilita uma melhor interpretação da realidade e permite ao aluno, a partir 

da observação direta, perceber a paisagem na escala real. Dessa forma, 
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utilizou-se o recurso das “notas de campo”, que proporciona ao pesquisador 

tomar nota sobre o que deve observar e descrever no campo, resultando em 

um registro escrito detalhado. Outro recurso aplicado foi o “diagnóstico de 

campo/ paisagem”, que propicia elaborar um banco de dados fotográficos que 

contempla um roteiro com os principais pontos observados durante a aula-

campo.  

 

OBSERVAÇÕES DA AULA-CAMPO REALIZADA NA PRAIA DE 

AJURUTEUA 

A aula contou com a participação de 30 alunos da turma de 1º ano da 

Escola Mário Queiroz, dois professores, das Disciplina de História e Geografia, 

e a coordenadora de escola. A aula-campo foi ministrada pela 

professora/coordenadora do Projeto e dois alunos extensionistas.  

Em um momento inicial de execução do projeto uma palestra foi 

ministrada explicitando as características de zonas costeiras, sua importância 

ambiental, social e econômica. Posteriormente, foi abordando a cidade de 

Bragança como espaço costeiro e seus principais ambientes (estuário, 

manguezais e praia de Ajuruteua). Esse primeiro momento, foi o suporte 

teórico para as aulas-campo nos ambientes citados. As aulas-campo ocorreram 

em 4 pontos, porém abordaremos nesse trabalho o estudo do meio em 

Ajuruteua. 

A aula-campo na praia de Ajuruteua foi desenvolvida com o intuito de 

compreender o ecossistema local, a partir do reconhecimento das 

características dos ambientes de praia, dunas, vegetação de restinga, e seus 

atributos físicos (condições de maré, ondas, etc) e de uso e ocupação. Esse 

momento revela-se na perspectiva descrita por Sato (2002), no qual a 

educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e 

clarificação de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e 

modificando as atitudes em relação ao meio para atender e apreciar as inter-

relações entre os seres humanos, suas culturas, seus meios biofísicos e 

aspectos geográficos. 

Dentre as abordagens da atividade, foi explicitado a importância da praia 

de Ajuruteua, como recurso ambiental e econômico. A praia de Ajuruteua, tem 
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cerca de 2,5 km de extensão, é margeada por áreas de manguezais adjacentes 

e encontra-se limitada pelos canais de marés: Canal da Barca e do Chavascal. 

Dentre suas características físicas destaca sua condição de macromaré, que 

pode alcançar até 6 m de altura, durante marés equinociais de sizígia. Vale 

ressaltar que estes termos foram explicados, a partir dos termos tradicionais 

que os alunos conheciam determinado fenômeno que ocorriam na região. Bem 

como, os elementos físicos que influenciam essas condições. Partimos da 

pergunta do que eles achavam mais impressionante na praia?. E foi 

evidenciado que a “maré subia muito e baixava muito”. Essa fala nos permitiu 

explicar o que são marés, como movimentos oceânicos que ocorrem 

periodicamente, caracterizadas pela subida e descida no nível de água. Esse 

fenômeno ocorre em virtude da atração gravitacional exercida pela Lua e pelo 

Sol sobre o mar.  

Tabela 1. Principais termos destacados na aula-campo. 

Termos tradicionais Termos técnicos 

Maré viva Maré de Sizígia 

Maré morta Maré de quadratura 

Águas grande Marés equinociais de sizígia 

Um segundo momento se deu a partir das perguntas: Quais problemas 

vocês podem citar ao olhar esse ambiente? E as respostas foram: destruição 

das casas e lixo ao longo da praia (Figura 1).  

 

Figura 1: Roda de conversa sobre as problemáticas locais. 

 

A primeira resposta (destruição das casas) é um problema recorrente de 

praias da zona costeira paraense. A falta de planejamento territorial faz com 
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que as construções sejam edificadas em locais inadequadas, ou até mesmo 

proibidos por lei (como as Áreas de Proteção Permanente (áreas de dunas, 

restingas e manguezais).  

Em Ajuruteua as edificações estão nas áreas de intermarés (Figura 1), 

ou pós-praia sobre campos de dunas, a ocupação das casas ocorreu de forma 

rápida e desordenada, nos primeiros 700 m do continente, em cinco ruas, 

incluindo a beira-mar (PEREIRA et al., 2006). Contudo, atualmente, só se tem 

2 ruas, resultado de um severo processo erosivo que a praia vem sofrendo (e 

em 2014, apresentava um recuo de 25 m da linha de costa). 

 Esse processo erosivo pode ser decorrente da complexa interação de 

agentes hidrodinâmicos como ventos e ondas constantes (e.g. alísios de NE), 

com uma grande altura de marés, sujeita a variações intensas de acordo com o 

ciclo lunar e solar, resulta em um ambiente altamente dinâmico e com ciclos 

diversos de erosão. Esta alta variabilidade natural da praia pode ser 

potencializada pela ocupação antrópica, que em boa parte desse ambiente 

retirou as dunas que serviam de proteção costeira, e tornando-se problemática 

para o próprio uso e ocupação desse espaço (PEREIRA et al., 2006). 

A outra resposta se refere a quantidade de lixo sólido ao longo da praia, 

durante a atividade, os principais resíduos identificados foram restos de 

construção decorrentes da destruição das infraestruturas da linha de costa. 

Porém, em períodos de pico, como férias escolares do mês de julho o acumulo 

de resíduos deixados na praia pelos turistas é bastante elevado. 

Após o momento de provocação e explicitação das características e 

importância ambiental da praia de Ajuruteua, foram realizadas as reflexões 

sobre o papel de cada um, em relação ao cuidado do meio ambiente, e isso 

ficou claro quando ao término das atividades, e após o lanche, pegaram sacos 

plásticos e foram recolher o lixo do entorno do local onde estavam. Uma 

atividade simples, mas que pode demonstrar que alguma inquietude casou em 

suas vidas.  Esse ecossistema tem sido alvo constante de ações impactantes, 

motivo pelo qual é indispensável sensibilizar para uma consciência ecológica, 

que busque na educação ambiental ações para a mitigação dos impactos 

ambientais. 
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REFLEXÕES FINAIS 

Este trabalho propôs algumas considerações a respeito da utilização do 

estudo do meio (aula-campo) nas ações de educação ambiental, com o intuito 

de sensibilizar para uma melhor análise dos ecossistemas costeiros locais. Um 

grupo de alunos da escola pôde perceber a praia como importante recurso 

costeiro. O estudo também permitiu uma análise tanto dos fatores físicos 

(marés, ondas e correntes), ambiental (reconhecimento dos demais 

ecossistemas: dunas, restinga e manguezais adjacentes) quanto 

socioambiental, mostrando que a praia além de apresentar uma significativa 

importância para a pesquisa acadêmica, também apresenta uma situação 

ambiental de ecossistemas degradados pelas atividades antrópicas.   

Nesse contexto, buscou-se refletir a respeito dos ecossistemas 

costeiros, apontando para a necessidade de preservação, sensibilização e de 

pesquisas relativas à educação ambiental, essenciais para que se compreenda 

o ambiente como um todo e de forma holística, corroborando assim a 

importância de levantar discussões sobre a preservação dos ambientes 

costeiros a partir da integração com a população que ali vive para conhecer e 

entender os processos que ali ocorrem, pois, mesmo morando em uma cidade 

costeira, muitos educadores e educandos não tem o devido conhecimento 

acerca das particularidades e o que vem ocorrendo na costa bragantina. 
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RESUMO: Dentre o conhecimento popular sobre morcegos existem mitos e crendices. 
Com a deficiência de livros que abordem mais sobre esses mamíferos, é necessário 
levar conhecimento sobre o grupo, no ponto de vista do conhecimento popular e para 
a conservação da biodiversidade. O projeto foi realizado no município de Altamira – 
Pa, com o público jovem, apresentado uma palestra e posteriormente, observação das 
perguntas e respostas. Antes da palestra, 53,62% acredita que os mamíferos 
transmitem o vírus entre si. Após a palestra, 98,57% respondeu que os morcegos não 
são os únicos mamíferos a transmitir o vírus da raiva. A análise das concepções 
prévias dos estudantes mostra a importância de projetos como este para desmistificar 
conceitos errôneos sobre os morcegos.  

PALAVRAS-CHAVE: Quirópteros, Ensino de Ciências, Educação Ambiental, Raiva 

Animal 

 

INTRODUÇÃO 

 No conhecimento popular sobre os morcegos, existem vários mitos e 

crendices que são originados pela falta de pessoas especializadas que possam 

transferir informações sobre o grupo e desmitificar que os quirópteros não são 
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apenas veículos de doenças e prejudiciais à saúde humana (SCAVRONI; 

PALEARI; UIEDA, 2008). No entanto, possuem grande importância no 

ecossistema (CLEVELAND et al., 2006; NOWAK, 1991), como por exemplo, 

produzem o guano e auxiliam na manutenção da fauna cavernícola (BAHIA, 

2007). O guano é rico em nutrientes, como o fósforo e nitrogênio, e muito 

utilizado como adubo em solos deficientes nos países europeus e nos Estados 

Unidos. Entretanto, essas informações importantes são despercebidas pela 

sociedade. Dentre as várias curiosidades relacionadas aos morcegos, a 

capacidade de voo (BARCLAY, 1995), e a diversidade desse grupo chamam 

atenção por serem a segunda maior ordem da classe Mamallia com mais de 

1200 espécies, ficando atrás apenas dos roedores. São amplamente 

distribuídos pelo globo, com exceção dos polos árticos, e dentre todas as 

espécies, apenas três alimentam-se de sangue (REIS et al., 2007; BRASS, 

1994), possuem modificações estruturais no crânio, que possibilitam a eco 

localização, e as adaptações fisiológicas, visto que não armazenam gordura 

(REIS et al., 2007; STEVENSON; WOODS, 2006). Os morcegos são os únicos 

mamíferos dotados da capacidade de voo verdadeiro e juntamente com os 

golfinhos, a capacidade de eco localização (REIS et al., 2007). As espécies de 

morcegos possuem hábitos alimentares diferentes, dentre os quais: Frugívoros 

(contribuem para dispersão de sementes em áreas degradadas) (GARCIA; 

REZENDE; AGUIAR, 2000), Nectarívoros (atuam como polinizadores) 

(SIPINSKI; REIS,1995), Insetívoros (reduzem a quantidade de insetos pragas) 

(GOODWIN; GREENHALL, 1961), os que se alimentam de peixes, sapos, 

escorpiões e entre outros, denominados Onívoros (REIS et al., 2007), e os 

morcegos vampiros (Hematófagos), que são considerados vilãos por 

alimentarem-se de sangue (SCAVRONI; PALEARI; UIEDA, 2008; BRASS, 

1994). Com a deficiência de livros que abordem mais sobre os mamíferos 

voadores, principalmente sua importância no ecossistema, encontra-se 

necessário divulgar informações sobre a ordem Chiróptera, para o 

conhecimento popular, como por exemplo, esclarecer como morcegos podem 

ser úteis para os seres humanos, quanto para a conservação da 

biodiversidade, importantes ferramentas para quebrar paradigmas.  
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OBJETIVO 

 Mostrar aos educadores e estudantes do ensino médio que os morcegos 

são um dos grupos biológicos de grande importância, dotados de 

características únicas como o voo e a eco localização, responsáveis por 

dispersão de sementes, polinização de inúmeras espécies vegetais e controle 

de insetos praga. 

METOLOGIA 

 Este projeto foi realizado no município de Altamira - Pa. Inicialmente 

criou-se uma palestra, voltada para os estudantes do ensino médio (2º a 3º), 

com o conteúdo destinado à quebra de paradigmas sobre os morcegos. Nesta 

palestra comentamos as principais características do grupo, em uma 

apresentação de slides (Figura 01): (i) “Quem são os morcegos?”; (ii) “O que é 

diversidade e qual a diversidade desse grupo?”; (iii) “Onde eles vivem?”; (iv) “O 

que comem?”; (v) “O voo dos morcegos e a diferença com as aves”; (vi) “Eco 

localização e os sonares das embarcações”; (vii) “Mudanças anatômicas que 

possibilitam o voo e a eco localização”; (viii) “Curiosidades fisiológicas: 

Espécies que não armazenam gordura. Isso mesmo, não engordam!”; (ix) “O 

que é conservação e como os morcegos ajudam nisso?”; (x) “O mito da raiva, 

vamos entender essa história?”; (xi) “Os morcegos e o famoso Conde Drácula. 

Ele foi real, mas não virava morcego!”. Com a finalidade de fixar os temas, 

produzimos jogos e levamos até a escola, inclusive para motivar os educadores 

a serem multiplicadores da ideia.   
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(Figura – 1, Conteúdo da apresentação) 

A escola parceira do projeto foi a Escola Estadual de Ensino Médio 

Dairce Pedrosa Torres, no mês de agosto de 2018, contemplando 4 turmas, de 

2º a 3º ano do ensino médio. Além dos jogos lúdicos, levamos os materiais que 

usamos para demonstrar como manejamos e coletamos estes animais 

explicando o objetivo das nossas pesquisas, e colocamos em exposição alguns 

espécimes fixados e condicionados em álcool 70 %, para comparar as 

diferentes morfologias para os estudantes. Em seguida, realizou-se a palestra, 

com cerca de 30 a 40 minutos de duração, pela manhã e tarde, ambas os 

turnos com duas turmas. Após as palestras, os estudantes conheceram os 

materiais de coleta através dos discentes do ensino superior envolvidos no 

projeto. Ao final das exposições, aconteceu o momento dos jogos.  

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 De aproximadamente 112 ouvintes, apenas alunos do 3º ano 

foram escolhidos para uma análise prévia dos seus conhecimentos por meio de 

observações das respostas voltadas para as perguntas feitas antes e no 

momento da palestra. Pela manhã havia 70 alunos pertencentes a duas 

turmas, e no turno vespertino aproximadamente 43 alunos, de idades 16 a 24. 

Antes da Palestra 
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 Em relação à dieta dos morcegos, 85,5% estudantes responderam que 

eles se alimentam de forma diversificada. 55% responderam que os morcegos 

são mamíferos. 47,7% responderam que podem ser classificados como outros 

grupos, como por exemplo, aves. Algum tipo de contribuição que os morcegos 

oferecem ecologicamente, 55,07% responderam que os morcegos são 

importantes na recuperação de áreas degradadas. 10.87% acredita que são 

importantes polinizadores para as plantas. 38,9% acredita que os morcegos 

reduzem a biomassa de insetos, dentre os quais, os mosquitos. 11,6% acredita 

que os morcegos só transmitem o vírus da raiva. 53,62% acredita que os 

mamíferos transmitem o vírus entre si. 40,58% disseram que o vírus é 

transmitido de outras formas, por exemplo, o contato com a pessoa infectada 

transmissão genética, apenas 5,8% não soube responder. 

Após a palestra  

 Dos estudantes que participaram do projeto 78,57% responderam que os 

morcegos não são aves. 92,86% responderam que os morcegos colaboram na 

recuperação de áreas degradadas, 5,71% afirmaram que os morcegos não 

desempenham tal função e 1,43% não soube responder. 84,29% respondeu 

que os morcegos são polinizadores. 15,71% respondeu que os morcegos não 

fazem polinização. 92,86% responderam que os morcegos não se alimentam 

somente de sangue. 7,14% acredita que os morcegos são todos hematófagos. 

E 98,57% afirmaram que os morcegos não são os únicos transmissores do 

vírus da raiva e apenas 1,43% não souberam responder. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho foi realizado com o intuito de avaliar por meio de 

observações o conhecimento prévio dos estudantes do ensino médio quanto 

aos únicos mamíferos voadores, o qual obtivemos resultados significativos. 

Observamos que os conhecimentos prévios, principalmente com relação à 

dieta dos morcegos, são nítidos na concepção dos estudantes. Em virtude 

disso, mediante aos resultados obtidos, chegamos à conclusão de que a 

abordagem de alunos da segunda etapa do ensino fundamental fosse mais 
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proveitosa, tendo em vista que seus conhecimentos sobre os quirópteros ainda 

não estão consolidados.  
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RESUMO: O desenvolvimento e aplicação de jogos didáticos em sala de aula são 
alternativas eficazes de auxílio para o ensino de Biologia, incluindo a disciplina de 
Micologia. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi demonstrar o desenvolvimento e 
aplicação de um Quiz de perguntas e respostas, denominado MicoQuiz, que teve 
como ênfase auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos alunos de uma turma 
do Bacharelado em Ciências Biológicas, da Universidade Federal do Oeste do Pará, 
despertando nestes o interesse em aprender sobre fungos. O jogo é constituído de 36 
cartas, contendo informações sobre os grupos fúngicos, e durante sua aplicação 
foi perceptível a participação e interesse dos alunos nos conteúdos abordados, 
demonstrando assim que o Quiz foi eficiente na sua proposta. 
 

Palavras-chave: Fungos; Jogos didáticos; Ensino; Ludicidade. 

 

INTRODUÇÃO 

Uma das finalidades do sistema educacional é proporcionar aos futuros 

cidadãos capacidade de aprender, para que sejam aprendizes mais flexíveis, 

eficazes e autônomos (POZO, 2003). Para isso, é necessário que sejam 

formados profissionais adaptados aos avanços científicos e tecnológicos da 

modernidade (CARVALHO, 2014), sendo capazes, a partir disso, de trazer para 

suas práticas docentes novas estratégias de estimulação e envolvimento dos 

alunos nos assuntos. 

A organização de metodologias para a preparação de alunos do Ensino 

Médio é uma preocupação recorrente, conforme publicado em documentos 

oficiais (BRASIL, 2006). Entretanto, quando o aluno ingressa no Ensino 
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60 

 

Superior, a metodologia de ensino tradicional percebida é tida na maior parte 

do tempo como inflexível, principalmente quando em diversas disciplinas o 

contato é restrito à sala de aula, ou então há a realização de poucas práticas, 

não sendo suficiente para a completa assimilação dos conteúdos. Estes fatores 

combinados criam um ambiente no qual o aluno se limita a decorar conceitos, 

gerando uma desmotivação dos acadêmicos, que pode ser verificada na falta 

de interesse pelas aulas, e em alguns casos, resultando até no abandono das 

disciplinas ou curso de graduação (SOUSA, 2013). 

No que tange ao ensino de Ciências Biológicas, outras dificuldades são 

encontradas, como o repasse de forma descontextualizada de muitos assuntos 

aos alunos, não ocorrendo neste contexto a valorização de conhecimentos 

prévios dos discentes e a possibilidade de interconexão entre outras disciplinas 

(MENDES et al., 2012). Por causa destes fatores, muitos dos estudantes 

matriculados no curso de Ciências Biológicas demonstram grande desinteresse 

por assuntos e disciplinas importantes para a sua formação profissional, não 

aprendendo-os como deveriam para seu crescimento intelecto-científico 

(KRASILCHICK, 1987).  

Assim, torna-se necessária a utilização de mecanismos de superação 

dessas limitações, por meio da tentativa de estimular a criatividade e raciocínio 

dos alunos com a aplicação de práticas lúdicas e de baixo custo (PEREIRA et 

al., 2013). A execução de novas práticas educativas deve então superar os 

empecilhos do ensino monótono, tornando-o mais agradável e motivador. 

O desenvolvimento e aplicação de jogos didáticos em sala de aula são 

alternativas eficazes de auxílio no ensino de Biologia, visto que, segundo Baia 

et al. (2018), estas ferramentas estimulam o ato de pensar e desenvolver o 

raciocínio lógico dos alunos, aprimorando o processo de ensino e 

aprendizagem pelo repasse dos conteúdos de uma forma mais lúdica e com 

linguagem acessível.  Conforme Kishimoto (1996), o jogo não é o fim, mas o 

eixo que conduz a um conteúdo didático específico, resultando em um 

empréstimo da ação lúdica para a aquisição de informações.  

Dessa forma, as atividades lúdicas são uma alternativa viável e 

interessante para aprimorar o ensino, estabelecendo uma relação mais 

harmoniosa entre o professor, aluno e o aprendizado, além de proporcionar a 
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construção de saberes num trabalho em grupo, a socialização de 

entendimentos prévios e sua utilização para a construção de novos e mais 

elaborados conhecimentos (CAMPOS et al., 2003). 

A utilização destes meios didáticos também é importante para o contexto 

de ensino da disciplina de Micologia, ministrada para cursos tanto de 

Bacharelado quanto de Licenciatura em Ciências Biológicas, visto que esta 

possui conceitos complexos, e que são abordados ainda de maneira quase 

exclusivamente teórica e descritiva, enfocando na classificação, morfologia e 

reprodução dos fungos, não aprofundando-se em conceitos importantes para o 

entendimento destes seres (SILVA et al. 2009; FERREIRA & FERREIRA, 

2017). 

Assim, o presente trabalho teve como objetivo demonstrar o 

desenvolvimento e aplicação de um Quiz de perguntas e respostas, 

denominado MicoQuiz, que teve como ênfase auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos de uma turma do Bacharelado em Ciências 

Biológicas da Universidade Federal do Oeste do Pará, despertando nestes o 

interesse em aprender sobre fungos, e auxiliando no processo de fixação dos 

conceitos sobre o tema em questão. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo possuiu abordagem exploratória e prospectiva, 

estando baseado no modelo de pesquisa chamado “pesquisa-ação”, onde é 

possível ser realizado ao mesmo tempo o diagnóstico e análise de uma 

determinada situação, e ainda propor aos participantes do processo mudanças 

capazes de melhorar o contexto analisado (TRIPP, 2005; MORAES et al., 

2015).  

O jogo didático foi produzido após a realização de pesquisas na 

literatura disponível nos sites de buscas científicos, onde procurou-se pela 

criação e utilização de jogos didáticos para o ensino de Biologia e Micologia. O 

jogo em forma de Quiz foi escolhido, pois segundo Alves et al. (2015), esta 

modalidade de jogo representa um ótimo recurso pedagógico, visto que aguça 

os alunos a participarem do processo de ensino e aprendizagem e contribui na 
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formação do conhecimento, também sendo utilizado como um instrumento de 

avaliação.  

Para a elaboração do Quiz, foram utilizados materiais de baixo custo, 

como impressões em preto e branco e coloridas, cartolina, pincéis e uma caixa 

de papelão. Foram produzidos 38 cartões, sendo que destes, dois eram vales 

de auxílio do docente; 30 eram perguntas relativas aos conteúdos abordados 

na disciplina (conceitos básicos, morfologia das células, fisiologia e aplicações 

biotecnológicas), e as últimas seis cartas tinham fator bônus, onde três destas 

eram o Penicillium da sorte, que aumentava a pontuação da equipe, e três 

cartões eram a Amanita do azar, que retiravam pontos da equipe. 

A atividade lúdica foi aplicada para uma turma de Bacharelado do curso 

de Ciências Biológicas, da Universidade Federal do Oeste do Pará, na cidade 

de Santarém-PA. O Quiz foi projetado para ser aplicado à duas equipes, com a 

turma sendo dividida em dois lados (lado esquerdo vs lado direito). O jogo 

iniciou-se com a escolha da equipe a ser a primeira, com um dos componentes 

da mesma escolhendo um cartão de número 1 a 36, que dependendo do 

número, continha uma pergunta ou bônus (ganhar ou perder pontos). Cada 

participante dos dois grupos possuiu o direito a escolher 2 cartas, e no caso 

destas serem perguntas, os jogadores puderam responder somente a elas, 

dando a chance de todos os componentes das equipes participarem. Durante o 

jogo, quando uma equipe escolhia uma carta correspondente à uma pergunta, 

e respondia à mesma corretamente, ganhava os pontos, e se errasse a 

resposta, os pontos iam para o outro grupo. Já quando uma carta bônus era 

escolhida, eram atribuídos ou retirados pontos da equipe, de acordo com o 

indicado na legenda do cartão. Ao final do jogo, a equipe com mais pontos 

acumulados venceu, ganhando um prêmio, sendo um fator adicional 

estimulante entre os alunos ganhadores. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A atividade, que foi proposta pela docente responsável pela disciplina de 

Micologia, lotada no curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, surgiu 

como uma alternativa para compensar as poucas práticas de campo na 
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disciplina. Uma metodologia simples, mas que se aplicada de forma correta 

provoca a criatividade dos alunos, o que acaba facilitando o processo de 

ensino e aprendizagem, através de aulas dinâmicas e participativas. 

Segundo estudos, há pouco espaço para o desenvolvimento da 

criatividade nos cursos universitários brasileiros, sinalizando uma carência de 

mudanças na metodologia tradicionalista adotada pelos professores, para que 

se supere o modelo que só transmite conhecimentos, em um capaz de 

construir conhecimentos (ALENCAR & FLEITH, 2004; RESENDE, 2009). 

Conforme Zierer (2017), através da confecção do próprio modelo 

didático, os alunos são estimulados a procurarem embasamento teórico e 

metodológico, e dessa forma, reforçam seus conhecimentos adquiridos em sala 

de aula, preenchendo a lacuna deixada pela teoria na prática. Assim, a 

elaboração de jogos didáticos permite aos alunos, tanto os que desenvolvem o 

jogo, quanto aqueles aos quais o jogo é aplicado, uma maneira de reconstruir o 

conhecimento sobre o objeto de estudo (a Micologia), ao invés de apenas 

receber passivamente informações teóricas sobre os assuntos abordados. 

 Durante as aulas expositivas, foi percebida uma grande dificuldade dos 

discentes em visualizarem e compreenderem conceitos aparentemente simples 

da disciplina, demonstrando que o ensino tradicional frequentemente focado na 

memorização, têm se mostrado falho. 

 Através da apresentação e da implementação da atividade, os alunos 

foram estimulados a discutir assuntos entre si, apresentando dúvidas que 

puderam ser esclarecidas de forma simples, sem receios, o que não acontece 

em uma aula tradicional, no qual o aluno se sente de certa forma intimidado ao 

questionar o professor. 

 Dessa forma, a interação entre as duas equipes durante a aplicação da 

atividade possibilitou que se desenvolvesse conceitos científicos próximos a 

realidade da Micologia, facilitando a compreensão das funções, morfologia e 

aplicação dos fungos. De forma geral, a atividade aplicada aos alunos 

demonstrou ser bastante satisfatória, com a participação ativa dos mesmos, 

como demonstradas na figura a seguir (Figura 1 – A, B, C). 
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Figura 1: Jogo MicoQuiz (A), aplicação do jogo (B) e a equipe vencedora (C). Fonte: Os 
autores, 2018. 

 

CONCLUSÕES 

 A utilização de uma atividade alternativa fez com que a aula se tornasse 

mais atrativa para os discentes, e que os conteúdos repassados em sala 

fossem melhor compreendidos. Nesse contexto, a construção do Quiz e sua 

aplicação assumiram um papel de grande importância para o processo de 

ensino e aprendizagem na disciplina de Micologia, tanto para os alunos que 

produziram o jogo, quanto para aqueles que participaram da atividade lúdica. 

Assim, vê-se que com esta experiência, o Quiz foi eficaz em suas propostas, e 

aplicações do jogo para outras turmas tornam-se alternativas interessantes a 

serem realizadas.   
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RESUMO: Este artigo relata a experiência vivenciada no estágio supervisionado com 
crianças de 6-14 anos que frequentam a ONG Prisma Diversidade no município de 
Barcarena/PA. Iniciou-se aos trabalhos com levantamento bibliográfico e observações 
realizadas na ONG, a partir desses subsídios planejou-se uma oficina, onde foi 
trabalhada a percepção ambiental em relação ao espaço frequentado pelas crianças. 
Nestaprática se destacou a importância da preservação do primata Alouatta belzebul, 
espécie conhecida como Guariba, abordando seu nicho ecológico. Desta forma o 
espaço não formal juntamente com a mediação das estagiárias possibilitou uma 
melhor compreensão dos aspectos trabalhados que poderia não ser possível em uma 
sala de aula.  

 

Palavras-chave: nicho ecológico. Guariba. aula prática. 

 

INTRODUÇÃO 

O Estágio Curricular representa uma etapa importante na formação 

inicial dos cursos de licenciatura, pois, mais do que outros componentes 

curriculares, oportuniza aos estudantes um (re)conhecimento mais efetivo e 

contextualizado de seu futuro campo de trabalho (MADELA, RODRIGUES e 

REZER, p.1, 2013). 

No contexto do estágio que se desenvolveu uma prática pedagógica em 

espaço não formal, contribuindo para a formação enquanto futuras professoras, 

oportunizando um contato direto com a experiência da docência. Conforme 

Parecer 247/2011 (inciso § 1º do Art.10) caracteriza o estágio, como “um 

momento da formação em que o graduando deverá vivenciar e consolidar as 

competências exigidas para o exercício acadêmico-profissional em diferentes 
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campos de intervenção, sob a supervisão de profissional habilitado e 

qualificado”. 

Como o estágio trata de vivências em ambientes não formais, optou-se 

por desenvolvê-lo na ONG (Organização não governamental) Prisma 

Diversidade, no município de Barcarena, com crianças de 6 à 14 anos, 

procurando despertar a percepção ambiental em relação ao espaço em que 

vivem, a fim de garantir a sobrevivência das espécies a partir da preservação e 

conservação local, dando especial evidencia a uma espécie presente na 

reserva da ONG, o primata Alouatta belzebul, espécie conhecida como 

Guariba, abordando seu nicho ecológico. Portanto, a ONG se constitui em um 

espaço não formal de ensino. 

Estes espaços apresentam características diferentes das que 

encontram-se nas escolas, como integração entre os 

conteúdos e sua importância histórica, suas contribuições para 

a manutenção de ecossistemas e conscientização de 

preservação, além de possibilitar ao estudante, a escolha dos 

conteúdos a serem estudados. (BRUM e SILVA, p.2, 2014) 

As crianças que frequentam a ONG se demonstram curiosas, quanto ao 

guariba que possibilitou trabalhar a educação ambiental, abrangendo a visão 

do contexto. A importância da vivência aliada à prática de lecionar, adquirindo 

experiência na formação profissional docente, consiste no principal objetivo 

deste Estágio, relatando em sequência didática o desenvolvimento da oficina. 

 

METODOLOGIA 

No decorrer da oficina se fez uso de dinâmicas de grupo, como interação 

construtiva e avaliativa de conteúdos conceituais e atitudinais que busca a 

sensibilização do cuidar, para se preservar o nicho das espécies. Dinâmicas 

que buscavam a colaboração com a integração e interação entre os alunos. 

Silva (p.90, 2008) diz que a dinâmica de grupo é “uma situação simulada, 

desenvolvida para se criar experiências para aqueles que aprendem, serve 

para iniciar o seu próprio processo de investigação e aprendizado”. 

 



69 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

De início se realizou uma visita a ONG para obter informações sobre o 

papel desta instituição na cidade de Barcarena, identificando que ali se 

desenvolvem atividades esportivas e socioeducativas com crianças, jovens e 

pais que participam ativamente destas práticas. As atividades são gratuitas, 

com a condição de um bom desempenho escolar visando á soma da formação 

educacional do jovem pela prática do comprometimento e responsabilidade. 

Deu-se inicio a oficina estabelecendo o diálogo com as crianças para 

contextualizar acerca do assunto de ecologia para posteriormente enfocar no 

nicho ecológico do primata. Desta forma obteve-se os conhecimentos prévios 

sobre o ambiente em que estão inseridos, especificamente a vegetação e 

fauna que existe no espaço da ONG. Os questionamentos também se 

pautavam sobre a percepção que cada um tinha das espécies de animais que 

habitavam na ONG e seu entorno. 

No entendimento das crianças, os animais que habitavam o espaço 

eram: formigas, aranhas, cobras, macacos e preguiças, estes relatos de 

percepção indicam um olhar superficial do ambiente interno onde se realizam 

atividades, tendo maior curiosidade sobe o Macaco Guariba, este se encontra 

entre espécies vulneráveis a extinção. Sendo eleito para se ter um olhar mais 

aprofundado sobre essa espécie, destacando seu nicho ecológico. 

No segundo momento, deu-se início a oficina envolvendo o Macaco 

Guariba, trabalhando o assunto de forma dialogada e contextualizando com a 

espécie escolhida, abordando os aspectos que pertencem ao nicho ecológico 

do Guariba, relacionando com as características da mata local. Neste momento 

as crianças também colaboravam com suas considerações sobre o assunto 

exposto de acordo com o olhar delas. 

Em seguida, as crianças realizaram a atividade com o uso de duas 

cartolinas, pilotos e cartões que possibilitava reconhecer o nicho ecológico do 

guariba selecionando os cartões com as respostas corretas destacando os 

principais conceitos que compõe o nicho ecológico. Ao final da atividade se 

realizou uma análise por meio de diálogo com o intuito de aprimorar a 
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compreensão do assunto. Por fim foi retomado o assunto estabelecendo a 

importância da preservação da mata local reconhecida como parte importante 

do nicho ecológico do guariba, para a sua sobrevivência.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As atividades desenvolvidas em espaço não formal envolvendo dialogo 

contribuiu para a aprendizagem das crianças, de forma que a relação com o 

ambiente externo quebrou a rotina de sala de aula, estabelecendo uma melhor 

relação do conteúdo com a prática. Neste processo o professor tem o papel 

fundamental como mediador do conhecimento. 

Assim sendo, as atividades desenvolvidas em espaço não formal 

necessitam de:  

a) Um planejamento mais elaborado para atender o objetivo que se 

pretende chegar, inserindo o espaço trabalhado no contexto. Para isso é 

necessário investigação do local para identificar seus potenciais 

pedagógicos tomando-os como ponto de partida para a elaboração da 

aula como afirma Lima e Oliveira (2013). 

O estágio curricular supervisionado também se dará no espaço 

não formal em educação. Neste caso, o aluno deverá observar 

este espaço e, posteriormente, elaborar e executar um projeto 

de intervenção que vise a participação do trabalho docente 

aplicado aos sujeitos dos espaços não formais. (LIMA e 

OLIVEIRA, p.4, 2013); 

b) O auxílio do professor no decorrer das atividades em grupo, sendo um 

mediador na construção de conhecimentos, para isso deve ter domínio 

de conteúdo, tendo o cuidado de planejar de forma adequada sua 

intervenção. A dinâmica de grupo requer a atenção tanto dos alunos 

quanto do professor para não perder o sentido do assunto estabelecido 

previamente pelo professor; 

c) Investigação antecipada do espaço, as atividades elaboradas nos 

critérios investigados durante as visitas ao local da ONG. As crianças 

conheciam o espaço e se posicionaram argumentando no momento da 

dinâmica, participando de forma ativa analisando e expondo suas 
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observações, o que acrescentou no processo de aprendizagem durante 

a aula.  

A cooperação entre as crianças ocorreu durante a atividade da dinâmica 

de grupo, onde eles ajudaram uns aos outros e todos expuseram seus 

conhecimentos obtidos por meio de discussões entre eles, para que assim a 

dinâmica fosse concluída com êxito. Nesse sentido, Alberti et al (p. 351-52, 

2014) reiteram  

[...] as atividades de estudo com dinâmica de grupo devem 

primar por espaços que levem o estudante a expressar-se 

socialmente, dialogando com os demais integrantes, ouvindo 

seus pontos de vistas, compartilhando ideias e administrando 

conflitos que fazem parte desse processo. 

 

Durante a prática teve-se dificuldades em reter a atenção de todos, pelo 

fato de se encontrarem em um espaço aberto, em alguns momentos houve a 

distração das crianças. Para obtermos a concentração deles, procurou-se 

utilizar os depoimentos que eles traziam para agregar ao assunto exposto. 

Desta forma verificamos que as crianças conseguiram absorver os principais 

conceitos do nicho ecológico do guariba pela relação correta que 

estabeleceram na atividade realizada. 

Verifica-se que as dificuldades que surgem durante uma aula neste 

formato servem de incentivo para os estagiários, levando a refletir sob a forma 

de buscar soluções sem encarar a situação como uma barreira para o ensino. 

Sabe-se que na docência se depara com dificuldades que nem sempre será 

facilmente remediada. Para lidar com os diversos tipos de impasses durante o 

exercício da profissão são necessárias experiências com a vivência de estágio 

que oportuniza refletir sobre os aspectos levantados nas atividades práticas. 

No estágio supervisionado, que se estabelece a construção dos saberes 

necessários para a formação como futuras professoras. É um preparo para a 

vida profissional que possibilita a reflexão constante do desempenho da 

prática, identificando os problemas para que se moldem as soluções conforme 

a situação de cada momento. Desta forma, Batista e Queirós (p. 91, 2013):  
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Por intermédio do estágio, é oportunizado ao estudante exercer 

a “capacidade de mobilizar os conhecimentos e habilidades 

face às situações concretas com que se vai deparar no seu 

local de trabalho, na escola” e provocar um olhar reflexivo e 

crítico “sobre os meios, as finalidades e as consequências da 

sua ação pedagógica”. (BATISTA e QUEIRÓS, p. 91, 2013). 

Com isso ressaltamos a importância da prática de aulas em ambientes 

não formais, pois contribuiu tanto para as crianças quanto para o licenciando 

no processo de ensino aprendizagem. Aproveitar o ambiente não formal 

usando suas potencialidades como ferramentas na aula, trabalhando as 

habilidades cognitivas e a criatividade dos alunos, foi de suma importância no 

processo de formação docente, pois contribuiu na atribuição de saberes que 

serão aplicados durante a vida profissional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a execução prática de aula em ambiente não formal podemos 

perceber o quanto o ambiente pode acrescentar para o conteúdo de ciências, 

pois no ambiente fora de sala, os alunos tiveram um contato direto com o 

conteúdo exposto e em momentos, com relação ao desmatamento expuseram 

questões que eles passam no seu dia-a-dia, o que poderia ser mais distante de 

se alcançar em um ambiente formal de sala de aula.  

No entanto o comportamento das crianças em alguns momentos da aula 

dificultou na compreensão durante a atividade, questões que estão ligadas a 

falta de prática das estagiarias que serviram para reflexão e tomada de novas 

atitudes quanto docentes para garantir que haja menos interferência na 

aprendizagem.  

Este estágio nos proporcionou um contato maior com a docência, 

ampliando a nossa visão para trabalhar além da sala de aula. Com relação ao 

contato direto com a prática, vimos que o ambiente não formal é um 

colaborador para as aulas, tornando-as dinâmicas, produtivas e interativas, 

pois o conteúdo está inserido nesse ambiente aproximando-o da realidade 
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trabalhada. Dessa forma, sendo possível que os alunos adquiram 

conhecimento e aprendam fora da sala de aula. 
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RESUMO: O presente artigo procura mostrar a relação entre ciência e o senso 
comum, sendo aquele o conhecimento que a criança traz do seio familiar e da cultura. 
Contudo, no senso comum existem dois pontos essenciais: a existência de uma 
relação com narrativas e a pouca criticidade ao fato. A ciência, contudo, distinguindo-
se do senso comum, parte de dados empíricos e observacionais, criticando-o e assim 
podendo retificá-lo ou confirmá-lo. Desta forma, objetiva-se com este estudo falar 
sobre o ensino das Ciências Biológicas como desconstrução do senso comum, de 
modo a perceber na prática pedagógica um meio capaz de realizar uma releitura do 
mundo e do conhecimento que cerca o discente. Como foco deste trabalho, será 
utilizado o pensamento de Rubem Alves e de Paulo Freire para nortear as discussões.  
 

Palavras-Chave: Ciências biológicas. Senso comum. Desconstrução. 

 

INTRODUÇÃO 

A educação neste trabalho é compreendida de forma ampla, não 

estando restrita ao âmbito da institucionalização acadêmica, mas sendo 

estendida a toda interação que o sujeito possa ter com o mundo que o envolve. 

Desta forma, a educação institucionalizada possui sua importância, da mesma 

maneira que as formações não institucionais, sendo propícia abordagem sobre 

este primeiro modelo de conhecimento, aquele advindo do senso comum. 
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Considerando o contexto nacional de educação frente ao bom 

desempenho exigido aos educandos é essencial salientar para a prática 

docente democrática e ética é compreendida por Paulo Freire como o ato de 

“ensinar certo”. Dentro desse universo surgem as esferas temáticas que 

dividem o ensino em ensinar e aprender, sem, no entanto, limitar isso a 

professor e aluno respectivamente. Freire vem relatar sobre essa dinâmica 

ensinar/aprender, defendendo que quem ensina, aprende e quem aprende, 

ensina. (FREIRE, 1996) 

Tal estudo sobre o aspecto formativo do senso comum enquanto objeto 

de educação do aluno, deve também ser utilizado pelo próprio educador para 

que, ao compreender, possa inserir-se no mundo do educando. A partir da 

compreensão do senso comum é possível desconstruí-lo. Desconstrução aqui 

não deve ser compreendida como mero desfazimento do senso comum, mas 

em dois sentidos: em âmbito de reconstruço do conhecimento, uma vez que se 

propõe a questioná-lo; mas também em relação a uma reestruturação, tendo 

como mote uma justificativa cientificamente comprovada.  

 Partindo desse pressuposto, será abordada neste presente estudo a 

relação dos saberes de senso comum com os saberes epistemológicos dentro 

do ensino de ciências biológicas, destacando a importância do respeito a 

esses, enfatizando sempre essa dependência mútua, assim sendo 

indispensáveis para coexistirem. 

A pedagogia freiriana fala da relação do ser humano com o mundo, da 

educação como um todo, mas ainda há lacunas abertas em relação ao ensino 

de Ciências Biológicas e como esta possui importante contribuição para a 

compreensão e desconstrução do Senso Comum. O método para realização 

consiste em uma pesquisa bibliográfica com análise da visão Freiriana e de 

Rubem Alves sobre ciência e senso comum; destacando sua definição, 

relação, rompimento, em que ambos os conhecimentos são tratados com 

respeito e cuidado ao serem transmitidos. 

Objetiva-se, portanto, exprimir alternativas para o ensino dentro das 

ciências que possam trabalhar de forma democrática essa dinâmica entre 

alternância e complementariedade dos saberes já citados, respeitando os 

conhecimentos tradicionais e mediando os conhecimentos científicos, 
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enfatizando o papel de ser do educando como protagonista de suas 

superações e que portanto, tais mudanças só podem partir do próprio querer e 

entender dos mesmos, quando julgarem necessário. 

 

O SENSO COMUM EM FREIRE 

O ser humano vem de encontro à realidade em um primeiro momento 

como um objeto cognoscível, isto é que se possa conhecer a partir da sua 

consciência crítica, logo o homem cria suas próprias experiências com base na 

realidade que o cabe, não sendo uma posição crítica, mas ingênua. Para Freire 

(1996, p. 29): “A curiosidade ingênua, do que resulta indiscutivelmente um 

certo saber, não importa que metodicamente desrigoroso, é a que caracteriza o 

senso comum. O saber de pura experiência feito”. 

O conhecimento adquirido pelo homem a partir de experiências, 

vivências e observações do mundo é conhecido como senso comum. Todos 

carregam saberes em seu interior que de modo algum podem ser apagados, 

esses saberes têm a ver com quem somos e para onde pretendemos ir, são 

raízes, portanto respeitar tais saberes implica respeitar a singularidade 

individual de cada um. 

[...] Faz parte das condições em que aprender criticamente é possível 
a pressuposição por parte dos educandos de que o educador já teve 
ou continua tendo experiência da produção de certos saberes e que 
estes não podem a eles, os educandos, ser simplesmente 
transferidos. (FREIRE, 1996, p. 26) 
 

Trazer os conhecimentos que precisam ser ensinados de forma sútil, 

sem afrontar àqueles já intrínsecos nos indivíduos, sempre respeitando, é um 

dos desafios do educador democrático, fazer junção desse pensamento no 

ensino de ciências, integra uma nova forma de ver as suas ideias do seu 

cognitivo. 

 

A RELAÇÃO CIÊNCIA E SENSO COMUM EM RUBEM ALVES E 

PENSAMENTO FREIRIANO 

Rubem Alves (1981, p.9) cita em sua obra “Filosofia da Ciência” que o 

termo Senso comum surgiu a partir de pessoas que se julgavam 

intelectualmente superiores às classes populares, existindo assim uma 
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hierarquia que nem sempre explicita, e que defende que a ciência se sobrepõe 

sobre o conhecimento ingênuo.  

 A ciência vem ser crítica a uma parte de um problema de onde surgem 

questionamentos que embasam comprovações, através de análises de dados 

que chegam a uma conclusão mutável, tal como afirma Rubem Alves (1981, p. 

10): “E a ciência? Não é uma forma de conhecimento diferente do senso 

comum”. 

Diferentemente da ciência que é embasada nas pesquisas e 

comprovações, o senso comum trata do conhecimento que se recebe no 

decorrer da vida. De acordo com Alves (1981, p. 16) ambos têm a mesma 

“necessidade básica, a necessidade de compreender o mundo, a fim de viver 

melhor e sobreviver.”, e posteriormente cita que “não importam as diferenças 

que separam o senso comum da ciência: ambas estão em busca de ordem.” 

(Alves, 1981, p. 28) 

Existe uma linha tênue entre o saber que já se tem dito senso comum, e 

os saberes adquiridos conforme processos metódicos pensados, esses se 

separam apenas pela criticidade presente obrigatoriamente nesse segundo, e 

podendo ser adquirido no primeiro, e assim feito, têm-se a formação do saber 

epistemológico dentro do senso comum.  

Na verdade, a curiosidade ingênua que, “desarmada”, está associada 
ao saber do senso comum, é a mesma curiosidade que, criticizando-
se, aproximando-se de forma cada vez mais metodicamente rigorosa 
do objeto cognoscível, se torna curiosidade epistemológica. Muda de 
qualidade, mas não de essência. (FREIRE 1996, p. 31)  
 

 De acordo com Freire o ser humano está em constante crescimento, 

isso se dá em efeito da relação do mesmo com outros indivíduos e a natureza 

que o cerca, sendo assim o pensamento critica a forma de incorporar seu 

próprio ser, aponta também que a posição do indivíduo frente à realidade não é 

uma posição crítica, mas sim ingênua. 

 

O PAPEL DE CIÊNCIA E DA EDUCAÇÃO PARA ROMPIMENTO DO SENSO 

COMUM 

Há quem julgue no contexto social e educacional o conhecimento 

científico sendo superior ao senso comum, é perceptível a influência da 
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educação e da ciência na tomada de consciência do indivíduo, encaminhando 

sujeitos com voz ativa, incentivando a atitude crítica, de escolha e decisão, 

quebrando a alienação de um pensamento ajustado à sociedade.  

Rubem Alves (1981, p. 31) cita que “A investigação científica não 

termina com os seus dados; ela se inicia com eles. O produto final da ciência é 

uma teoria ou hipótese de trabalho e não os assim chamados fatos”, ao qual 

separar de forma simplificada a ordem científica da ordem do senso comum, 

onde os esquemas do senso comum são vistos pela ciência como um absurdo, 

contudo, o próprio Alves (1981, p. 30) anteriormente afirma: “O que é um 

absurdo? O mundo de cada um é sempre lógico do seu ponto de vista”. 

É preciso nesse sentido ultrapassar a esfera espontânea de apreensão 

da realidade para se chegar à conscientização, e assim se ligar a uma esfera 

crítica na qual o objeto cognoscível será sua realidade, fazendo então que o 

homem assuma uma posição epistemológica.  “A ciência é uma metamorfose 

do senso comum. Sem ele, ela não pode existir.” (ALVES, 1981, p.10) sendo 

ambas correlacionadas, que visam a compreensão do mundo, a fim de buscar-

se uma melhor vivência. 

 

O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E A DESCONSTRUÇÃO DO SENSO 

COMUM 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1998, p. 

52) o “aprendizado da ciência é um processo de transição da visão intuitiva, de 

senso comum ou de auto-elaboração, pela visão de caráter científico 

construída pelo aluno, como produto do embate de visões”. É o ponto chave, 

tornar o conhecimento advindo de suas vivencias, conhecimento científico, não 

menosprezando o então conhecimento já existente, mas partindo desse para 

se chegar a um conhecimento mais abstrato, dito comprovado. 

Para Freire o processo de ensinar exige respeito aos saberes dos 

educandos, respeito esse que é de prática indispensável quando se pretende 

alcançar uma educação democrática; ainda é importante ressaltar o estímulo à 

sensibilidade crítica, tornando os educandos pensadores ativos do seu próprio 

processo de aprendizagem. 
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[...] Pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, 
o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos 
chegam a ela saberes socialmente construídas na prática 
comunitária, mas também discutir com os alunos a razão de ser de 
alguns desses saberes em relação com ensino dos conteúdos. 
(FREIRE, 1996, p.30) 

 
O Educador que pensa certo, que é crítico e ético, é aquele que 

compreende que o seu saber não aluna outros saberes, não é mais certo, nem 

mais errado, apensas são diferentes, trabalhar diante desta óptica é respeitar o 

senso comum, apresentar ao indivíduo outros saberes que também são 

importantes, assim mesclar saberes e estimular o ser criativo. “É importante 

levar em conta tais conhecimentos, no processo pedagógico, porque o efetivo 

diálogo pedagógico só se verifica quando há uma confrontação verdadeira de 

visões e opiniões.” (PCN, 1998, p. 52) 

Superar o pensamento ingênuo, dentro da temática “pensar certo”, 

trazida por Freire, muito tem a ver a priori com o próprio educando enxergar 

essa necessidade, assim o fazendo e julgando necessário vencer o ingênuo 

através da curiosidade crítica, tendo-se a conscientização por meio de um 

compromisso histórico, o qual explana que “a consciência histórica: é inserção 

crítica na história, implica que os homens assumam o papel de sujeitos que 

fazem e refazem o mundo.” (FREIRE, 1996, p. 200), em que o homem deve se 

recriar através do que a vida lhes oferece. 

Portanto a ciência é complemento dos saberes adquiridos no decorrer 

da vida, que só faz sentido se for utilizar para fins de melhoramento dessa 

experiência, do contrário perde sua essência. “E para aqueles que teriam a 

tendência de achar que o senso comum é inferior à ciência, eu só gostaria de 

lembrar que, por dezenas de milhares de anos, os homens sobreviveram sem 

coisa alguma que se assemelhasse à nossa ciência.” (ALVES, 1981, p.16) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que foi apresentado sobre as perspectivas dos saberes do 

senso comum e saberes epistemológicos, nota-se que de fato é difícil fazer 

essa transição, que para uns autores significa ruptura, para outros superação, 

mas que para o educador, sensível ao objeto cognoscível possa ser capaz de 

mediar esse processo, tão importante e inevitável. Muito se defende na teoria 
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esse respeito e que educando e educador precisam estar em concordância 

sobre a dinâmica ensinar aprender, mas na prática esse desafio ainda se 

encontra longe de um ideal.  

Portanto, atentar-se aos ensinamentos de Paulo Freire, bem como de 

Rubem Alves é um passo importante, e início de uma educação democrática, 

bem citada na Pedagogia da Autonomia como o ensinar certo de Freire. 

Colocando em prática o que couber no campo educativo da ciência em que 

docente estiver atuando, para que assim se construa uma educação baseada 

no respeito, ética e individualidade. 
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RESUMO: A presente pesquisa teve como propósito analisar sobre como os 
professores concebem a importância do uso de animações nas Aulas de ciências, 
discutindo sobre como a inserção desse gênero pode favorecer o processo de ensino 
em sala de aula. A pesquisa trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, sendo 
desenvolvido numa escola pública de Macapá-AP, com quatro professoras de 
Ciências dos anos finais do Ensino Fundamental, realizada em outubro de 2016 e no 
início de 2017. O instrumento de coleta de dados utilizado foi entrevista 
semiestruturada. A técnica de analise adotada foi análise de conteúdo. Os resultados 
obtidos foram reunidos em duas categorias de pesquisa: i) Recursos didáticos 
utilizados nas aulas de Ciências: atestou-se que as docentes utilizam os recursos 
audiovisuais na escola, sendo recorrentes em suas aulas os Documentários; ii)  
Animação nas aulas de Ciências: que espaço ocupa na sala de aula? Constata-se que 
somente uma das docentes utilizou a animação como recurso didático, mas todas 
compreendem o potencial do uso de filmes para o ensino de ciências. 

Palavras-Chave: Cinema. Filmes. Educação Científica. 

 

TECNOLOGIAS, FILMES, SALA DE AULA E PROFESSOR: DELIMITANDO 

O OBJETO DE PESQUISA 

A utilização das novas tecnologias em sala de aula, como método de 

ensino está em voga nas discussões pedagógicas (OLIVEIRA et al., 2012). A 

cada dia surgem novas mídias tecnológicas e àqueles que atuam no processo 

ensino demanda-se a busca por adaptação a novas linguagens e formas do 

conhecimento. (WEBER; BEHRENS, 2010). Uma peça chave nesse processo 

é o professor, que de acordo com Reis, Santos e Tavares (2012) é considerado 

um fator importante para a inserção das Tecnologias de Informação e 

Comunicação na sala de aula. 



82 

 

Como uma das formas de atuar em favor do uso das tecnologias em 

sala de aula, isso acontece com o uso de recursos audiovisuais, entre eles, a 

utilização de narrativas cinematográficas (PEREIRA, PADILHA; COSTA, 2015), 

tendo em vista que, possibilitam maior dinamicidade nas aulas, bem como 

podem suscitar inúmeras reflexões acerca da temática abordada. Afinal, parte-

se do pressuposto que os filmes nas aulas de Ciências podem ser um 

instrumento que torna o processo de ensino algo prazeroso, pela qual a maior 

parte dos discentes se interessa verdadeiramente, uma atividade que faz parte 

do cotidiano do aluno. 

Sabendo então que “empregar filmes como uma estratégia educativa é 

ajudar o aluno a reencontrar a cultura”, pois, além de lazer e diversão, o 

cinema possibilita acesso a informações e cenários a um baixo custo e de 

forma rápida (PEREIRA; SILVEIRA, 2009), que a presente pesquisa foi 

desenvolvida em vista de analisar sobre como os professores concebem a 

importância do uso de animações nas Aulas de ciências, discutindo sobre 

como a inserção desse gênero pode favorecer o processo de ensino em sala 

de aula.  

 

CAMINHOS DA PESQUISA: METODOLOGIA 

Esta pesquisa foi desenvolvida numa abordagem qualitativa. A pesquisa 

foi desenvolvida na Escola Estadual Profº Irineu da Gama Paes, localizada na 

cidade de Macapá, Amapá, Brasil. No local da Pesquisa, os participantes da 

pesquisa foram quatro professores que atuavam nos 6º, 7º, 8º e 9º anos do 

Ensino Fundamental II. A coleta de dados foi desenvolvida em outubro de 

2016, com as docentes das turmas de 6º e 7º anos, e no início de 2017, com as 

docentes das turmas de 8º e 9º anos.  

O instrumento utilizado para a coleta de informações ao longo da 

pesquisa foi entrevista semi-estruturada.  

A técnica de análise de dados utilizada foi análise de conteúdo, nos 

termos de Bardin (2016) obtendo como categorias de análise as seguintes: i) 

Recursos didáticos utilizados nas aulas de Ciências; ii)  Animação nas aulas de 

Ciências: que espaço ocupa na sala de aula? 

 



83 

 

CONCEPÇÕES DOCENTES SOBRE O USO DE ANIMAÇÃO COMO 
RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 Por intermédio das Entrevistas aplicadas aos professores das turmas do 

6º ano (professora A), 7º ano (professora B), 8º ano (professora C) e 9º (ano 

professora D) foi possível contemplar as concepções diversas que tinham em 

relação ao uso dos filmes de animação como recurso didático nas aulas de 

Ciências.  

i) Recursos didáticos utilizados nas aulas de Ciências 

Sabendo que uma das principais preocupações dos professores e 

professoras de Ciências está vinculada a busca de metodologias e de recursos 

didáticos para a qualificação do ensino da disciplina, as docentes foram 

questionadas sobre quais recursos didáticos diferenciados utilizam para o 

ensino de Ciências? Com que frequência os utiliza? 

Professora A: Utilizando de maquetes, data show e paródias para 
facilitar a compreensão. A cada bimestre utilizo um recurso 
diferenciado. 
Professora B: Sim, documentários e filmes de acordo com o 
conteúdo ministrado. 
Professora C: Documentários relacionados aos conteúdos, 
sempre que possível. 
Professora D: Sim utilizo, procuro sempre usar materiais que os 
alunos utilizam no cotidiano para demonstrar a explicação dos 
assuntos. 
 

 A maioria das docentes concebe relevante o uso de diversos recursos 

para o ensino de Ciências, duas delas destacam o uso de documentários como 

um recurso audiovisual ao qual mais recorrem. Sobre a questão do uso de 

documentários no entendimento de Sales (2009, p.2) “pode-se dizer que o 

documentário é uma forma de narrativa, que se utiliza do recurso fílmico e de 

estilos diversos para passar sua mensagem”.  

Um fato importante sobre o uso de documentários destaca-se na fala da 

Professora D, que quando utiliza esse gênero ela diz que explora o conteúdo 

das aulas e cita vários exemplos do cotidiano dos alunos para ajudar na sua 

explicação do conteúdo, sendo então, um recurso favorável e por duas delas 

muito utilizado nas aulas de Ciências. Duas das docentes convergem ao 

pensamento de que documentários podem tornar uma aula dinâmica e com 

mais participação dos alunos, contribuindo para o entendimento dos mesmos. 

Vale ressaltar que Oliveira (2006) afirma que documentários possuem imagens 
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impressionantes a partir da evolução do cinema, trazendo o realismo para sala 

de aula com exemplos esclarecedores. 

 No entanto, o uso dos recursos audiovisuais, também compartilha o seu 

lugar de recurso didático com os descritos como mais comuns e de uso 

contínuo nas aulas de Ciências, como Maquete e paródias. O uso desse 

modelo didático, como a maquete, é importante para o ensino do aluno, pois o 

mesmo pode relacionar a teoria com a prática propiciando assim a 

compreensão dos conceitos científicos (DANTAS et al., 2016).  

O uso de paródias por sua vez, “serve como possibilidade e motivação 

para explicar conteúdos extensos e de difícil compreensão, é como se a 

paródia “traduzisse” os conteúdos contidos nos livros didáticos” (ANDRÉ et al., 

2016). Campos, Cruz e Arruda (2014) salientam que a paródia é um método 

muito eficaz, trazendo até mesmo mudança de atitude por parte dos alunos, 

transformando apatia e desinteresse em interesse e vontade de completar a 

tarefa. 

Acerca das condições da escola, para a realização de atividades 

pedagógicas com recursos audiovisuais, questionaram-se as docentes em que 

contexto atua e elas especificaram assim: 

 

Professora A: Existe uma sala de vídeo, entretanto o data show da 
escola está com defeito. 
Professora B: No momento não. 
Professora C: Apenas uma sala disponível, o que torna a 
frequência de utilização desse recurso reduzida devido ao 
grande número de professores. 
Professora D: Sim, a escola possui espaços que podem ser usados 
na apresentação de aulas diferenciadas como TV escola e laboratório 
de informática. 

 

 No início da pesquisa a escola encontrava-se com o projetor multimídia 

com defeito, entretanto, como a escola foi participante das Olimpíadas de 

Astronomia em 2016 (OBA/2016), a mesma foi beneficiada com um projetor 

novo. Uma das dificuldades apresentada é o fato da escola ter apenas uma 

sala de vídeo (Tv-escola) para ser utilizada por vários professores, além dos 

projetos que a escola abrange, acarretando em uma disputa pela sala todos os 

dias. Nota-se por meio da fala da professora D, que citou a sala de informática 

como um espaço para aulas, mas vale ressaltar que apenas cinco 
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computadores no máximo que funcionam perfeitamente, o que inviabiliza o uso 

de recursos audiovisuais para todo o público das turmas que possam recorrer a 

este espaço.  

 

ii) Animação nas aulas de Ciências: que espaço ocupa na sala de aula? 

Ao serem questionados, quais das docentes já trabalhou com a 

utilização de filmes do gênero animação em sala de aula, somente um acenou 

que utilizou, sendo a produção fílmica escolhida os filmes “Procurando Nemo”, 

“Os Croods” (Professora D). Por esses números, atestou-se que três 

licenciadas participantes da pesquisa nunca trabalharam com animações em 

sala de aula, o que sugere que elas utilizam-se da metodologia tradicional em 

sala de aula, reduzidas ao uso do quadro, do pincel e do livro didático.  

Uma das formas de combater a falta de uso de produções fílmicas no 

ensino de ciências seria investir no que expôs Silveira (2011, p.61) que 

“proporcionar uma formação diferenciada de professores, professores estes 

que refletem sobre suas práticas, é fundamental para que seja possível 

transformar o ensino de ciências”. Dessa forma, a formação do professor quase 

sempre irá refletir na maneira como ensina, nas metodologias que utiliza e no 

dinamismo com a turma. Todavia, adverte-se também a importância da escola 

também dar condições favoráveis para a utilização dos filmes como um recurso 

didático. 

Mesmo com a maioria que não utiliza o filme em sala de aula, 

questionou-se a respeito dos critérios que as docentes adotam na hora da 

escolha de um determinado filme a ser exibido em sala, e eles responderam: 

Professora A: Filmes de aborde o conteúdo. 
Professora B: Ele deve abordar informações referentes ao 
conteúdo trabalhado em sala de aula. 
Professora C: Tem que está de acordo com o conteúdo 
ministrado. 
Professora D: A adaptação dos conteúdos ministrados em sala de 
aula com a animação exibida. 

 

 Com base nas respostas, compreende-se que as professoras 

conseguem entender que para o uso dos filmes é necessário que o mesmo 

esteja sempre relacionado com os conteúdos a serem abordados em aula. É 

evidente que as docentes estimam a grande relevância do uso de filmes, desde 
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que estejam articulados ao conteúdo da disciplina, portanto, compreendendo o 

uso significativo do filme na construção do conhecimento e não meramente seu 

uso para o entretenimento, ou para passar o tempo com o aluno em sala de 

aula. 

 Também sobre o uso dos filmes de animação nas aulas de Ciências, 

interrogaram-se as professores sobre como elas entendem que tais recursos 

podem interferir na aprendizagem do seu aluno (a), as quais apontaram as 

seguintes perspectivas: 

Professora A: Com certeza, a compreensão do conteúdo torna-se 
mais fácil. 
Professora B: Pra mim, assim como para meus alunos, foi uma 
experiência nova e achei muito interessante, vou aderir essa 
metodologia em minhas aulas. 
Professora C: Com certeza contribuem, é mais atrativo e menos 
monótono. 
Professora D: Podem sim contribuir. Muitas vezes, as animações 
utilizam uma linguagem bem próxima da realidade do aluno o 
que torna esse processo de ensino aprendizagem bem mais 
proveitoso.  

  

 Em geral, nota-se que as professoras destacam que os filmes podem 

favorecer a compreensão dos conteúdos e tornam a aprendizagem mais fácil. 

Isso se reforça por ser unânime a posição das docentes de que os filmes 

conseguem trazer exemplos que facilitam o ensino e a aprendizagem dos 

alunos, auxiliando na construção do conhecimento, sendo o uso dos filmes 

considerado uma experiência inovadora, que pode auxiliar nas aulas de 

Ciências, assim como tornando o ensino mais atrativo para o aluno, pois tira o 

aluno da sala de aula tornando uma experiência menos monótona, pois como 

foi dito por Oliveira (2006) o cinema abrange uma vivacidade de imagens 

encantadoras que o tornam mais atrativos para os alunos. 

 Dentre os relatos, é marcante o que especifica a Professora D, quando 

destaca que as animações utilizam uma linguagem próxima a do aluno, 

corroborando o que foi dito por Santos (2011, p. 4) que “o cinema consegue 

ultrapassar as limitações da linguagem verbal porque a linguagem 

cinematográfica possui a capacidade de dizer as coisas num nível de 

articulação entre o intelectual e o afetivo”. Completando o que foi afirmado pela 

professora, o Cinema de animação torna o ensino mais proveitoso, por 
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consequência de encantar os alunos com seus personagens e linguagens 

simples. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em síntese, identificou-se que as docentes que atuam nos Anos Finais 

do Ensino Fundamental reconhecem a importância do uso de filmes nas aulas 

de Ciências, mas também expõem as limitações que isso pode ter na escola, 

em vista da ausência de um número razoável de recursos audiovisuais e 

espaço adequado para o uso. Apesar disso, as docentes pesquisadas 

reconhecem a importância de utilizar os filmes, em especial a animação, como 

um recurso didático favorável para o ensino de Ciências, desde que seja 

articulado para ao conteúdo de sua disciplina. 

 

REFERÊNCIAS 

ANDRÉ, J. P.; FERNANDES, K. G.; COSTA, G. M.; ANDRÉ, J. A.; SENRA, R. 
E. F. O uso de paródias como alternativa no ensino de Ciências: poríferos e 
cnidários. In: III CONEDU – CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, Natal, 
2016. Anais... Natal, 2016. 
 
DANTAS, A. P. J.; DANTAS, T. A. V.; FARIAS, M. I. R.; SILVA, R. P.; COSTA, 
N. P. Importância do uso de modelos didáticos no ensino de Citologia. In: III 
CONEDU – CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2016. Anais..., 2016. 
 
OLIVEIRA, B. J. Cinema e imaginário científico. Rio de Janeiro: História, 
Ciências, Saúde – Manguinhos, v. 13, p. 133-50, Out, 2006. 
 
OLIVEIRA, P. M. P.; MARIANO, M. R.; REBOUCAS, C. B. A.; PAGLIUCA, L. 
M. F. Uso do filme como estratégia de ensino-aprendizagem sobre pessoas 
com deficiência: percepção de alunos de enfermagem. Rio de Janeiro: Esc. 
Anna Nery, v. 16, n. 2, p. 297-305, Jun, 2012. 
 
PEREIRA, G. F. S.; PADILHA, E. C. P.; COSTA, F. J. S. Imersão no universo 
da animação os Croods: possibilidades para o ensino de Ciências. In: I 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO 
AMAPÁ E III FÓRUM DAS LICENCIATURAS DA UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO AMAPÁ, 2015, Macapá. Anais... Macapá: UEAP, 2015. 
 
PEREIRA, L. A. S.; SILVEIRA, C. E. Higino da. Os Filmes, documentários e 
desenhos e o Ensino de Geografia. In: 10° ENCONTRO NACIONAL DE 
PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA, 2009, Porto Alegre. Anais... Porto 
Alegre: AGB, 2009. 



88 

 

 
REIS, S. R.; SANTOS, F. A. S.; TAVARES, J. A.V. O uso das TICs em sala de 
aula: Uma reflexão sobre o seu uso no colégio Vinícius de Moraes/São 
Cristovão. In: 3º SIMPÓSIO EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, 2002. Anais... 
2012. Disponível em: <http://geces.com.br/simposio/anais/anais-2012/Anais-
215-228.pdf>. Acesso em: 30 set. 2017. 
 
ROCHA, M. M. A arte da animação japonesa. 2008. 132p. Dissertação 
(Mestrado em Comunicação e Semiótica) - Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, São Paulo, 2008.  
 
SANTOS, C. L. M. Cinema, linguagem e educação: Articulações e estratégias 
de significação. Educação, Gestão e Sociedade. Revista da Faculdade Eça 
de Queiros, Ano 1, n. 2, jun. 2011. 
 
SILVA, R. P. Cinema e educação. Cortez, 2007. 222p. 
 
SILVEIRA, P. M. B. A utilização do cinema no ensino de Ciências sob a 
perspectiva CTS: desafios e dificuldades na formação de professores. 2011, 
98p. Dissertação de Mestrado (Biologia) – Universidade de Brasília, Brasília, 
2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

WALL-E: CONTRIBUIÇÕES DE UMA ANIMAÇÃO PARA O ENSINO DE 

CIÊNCIAS NATURAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

Danielle Dias da Costa 
(Universidade do Estado do Amapá) 

 

Ramon de Souza Leite  
(Universidade do Estado do Amapá) 

 

Fábio José Souza Costa  
(SEED-Governo do Estado do Amapá) 

 

Gerlany de Fátima dos Santos Pereira 
 (Universidade do Estado do Amapá) 

 

RESUMO: A presente pesquisa teve como propósito investigar as contribuições da 

utilização do filme do gênero animação Wall-E para o ensino e aprendizagem de 

Ciências Naturais (Química, Física e Biologia), partindo das percepções de estudantes 

do Ensino Fundamental II. A pesquisa trata-se de um estudo de abordagem 

qualitativa, sendo desenvolvido numa escola pública de Macapá-AP, com vinte alunos 

do 6º ano do Ensino Fundamental, realizada em novembro de 2016. Os instrumentos 

de coleta de dados utilizados foram diários de campo, vídeo-gravação e registros 

fotográficos. Os resultados obtidos especificam como o professor pode utilizar a 

animação para tratar de assuntos como educação ambiental, sustentabilidade, 

reciclagem junto aos estudantes nas aulas de Ciências, assim como os próprios 

estudantes relacionam o filme com seu cotidiano, atestando que pedagogicamente ele 

trata-se de um acionador cognitivo, no qual mobilizam os sentimentos dos alunos que 

se identificam com o enredo, principalmente, avaliando o seu comportamento em 

relação ao tratamento que dispensa ao meio ambiente. 

 

Palavras-Chave: Animação. Cinema. Filmes. Educação Científica. 

 

WALL-E ENSINA? A ANIMAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS: 

DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

A utilização de filmes do gênero animação pode ser um valoroso 

instrumento de aprendizagem, justificando-a por se observar que, 

recorrentemente, grandes produções cinematográficas feitas em animação, 

além de trazerem valores humanos fundamentais para o pleno crescimento das 

crianças e do cidadão em geral, muitas já tratam de vários componentes 

curriculares, e podem ser utilizadas como recursos pedagógicos.  
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Além do exposto, temas transversais e das mais diversificadas 

naturezas, como Ética e Cidadania, também são trabalhados nestes filmes de 

animação. Um bom exemplo é o curta metragem For The Birds, produzido no 

estúdio Pixar em 2000, em que a divertida história dos pássaros é uma 

metáfora do que acontece quando alguém diferente quer se juntar a um grupo, 

neste curta pode-se observar diversas questões relacionadas à convivência, ao 

respeito, ao preconceito e à diversidade, entre outras (A hora..., 2011). 

Partindo desse pressuposto, surgiu a motivação de realizar este estudo 

que foi desenvolvido em uma Escola da Rede Pública de Macapá, que teve 

como propósito central investigar as contribuições da utilização do filme do 

gênero animação Wall-E para o ensino e aprendizagem de Ciências Naturais 

(Química, Física e Biologia), partindo das percepções de estudantes do Ensino 

Fundamental II.  

 

CAMINHOS DA PESQUISA: METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa. Esse tipo de 

abordagem possibilita uma descrição detalhada dos fatos e a análise destes, 

mediante a interação entre os sujeitos participantes do processo, o pesquisador 

e o objeto de estudo (ANDRÉ, 2002).  

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual Profº Irineu da Gama 

Paes, localizada na cidade de Macapá, Amapá, Brasil. No local da Pesquisa, 

os sujeitos da pesquisa foram alunos do Ensino Fundamental II. Godoy (1995) 

defende que na educação, a sala de aula é a fonte direta para coleta de dados 

e o aluno é o instrumento chave do processo de investigação.  

Foram utilizados diário de campo, vídeo-gravação e registros 

fotográficos como instrumentos de registro de informações.  

Para a turma de 6º ano foi escolhido o filme Wall-E® (2008), na qual a 

sessão ocorreu no dia 17 de novembro de 2016, o filme foi exibido na sala de 

vídeo. O filme iniciou-se às 9hs e 15 minutos e encerrou às 10hs e 50 minutos 

com os alunos sendo dispensados logo após as observações. 

Logo após a sessão do filme, foram expostos aos alunos no dia 21 de 

novembro de 2016 uma pequena aula sobre Sustentabilidade, conteúdo este 

presente no filme, com a utilização de um projetor multimídia e slides feitos no 
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Power Point® (2010). Foram recortados pequenos trechos dos filmes com o 

Programa Any Video Converter® (AVC) no qual permite recortar e converter 

vídeos em qualquer outro formato. Logo após a aula foi aplicada uma atividade 

com seis (6) questões sobre o filme. 

 

WALL-E E SUA ARTICULAÇÃO COM TEMAS DE CIÊNCIAS 

 Com a pesquisa foi possível identificar trechos do Filme Wall-E16 (2008) 

que podem facilitar o entendimento do aluno sobre a Educação Ambiental (EA), 

tais partes foram retiradas do filme e apresentadas ao aluno, ao todo foram 4 

trechos do filme.  

  Quadro 1. Trechos recortados do filme Wall-E 

Trechos recortados do Filme Wall-E Tema utilizado na Explicação 

Cena 1:  
1 minuto e 21 segundos até 3 minutos e 29 
segundos 

Apresenta o planeta terra destacando a coleta 
de lixo feita pelo Wall-E. 

Cena 2:  
1 hora 03 minutos e 22 segundos até 1 hora 
04 minutos e 35 segundos 

Momento em que EVE mostra ao capitão a 
plantinha encontrada na terra. 

Cena 3:  
1 hora 29 minutos e 37 segundos até  1 hora 
30 minutos e 7 segundos  

Aborda os conceitos sobre Preservação 
ambiental, sua importância para o planeta. 

Cena 4:  
10 minutos e 14 segundos até 11 minutos e 
49 segundos  

A importância da coleta seletiva do lixo. 

Fonte: autores da pesquisa. 

 

O segundo trecho, cena 2, trata da surpresa do capitão com a plantinha 

encontrada, o capitão então pretende verificar como a terra era e acaba se 

assustando com o resultado. Com base nesse trecho foi explicado aos alunos o 

resultado do consumismo e do desperdício de recursos.  

 No terceiro trecho retirado, cena 3 do quadro 1, que aborda os conceitos 

sobre preservação ambiental, sua importância para o planeta. No trabalho feito 

por Antunes et al. (2013), a parte do enredo destacado por eles foram de 42 

minutos até o final do filme, destacando ainda que o professor poderá 

 
16 O filme aborda as aventuras de um robô que depois de passar centenas de anos sozinho e 
fazendo somente o que foi construído para fazer - limpar o planeta - WALL•E descobre uma 
nova missão (além de pegar bugigangas) quando conhece um belo robô de busca chamada 
Eve. Ao lado de WALL-E, nesta fantástica viagem por um universo de visões jamais 
imaginadas do futuro, está um hilariante elenco de personagens. Entre eles, uma barata de 
estimação e uma heroica equipe de robôs que não funcionam bem. 
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questionar os alunos sobre suas práticas de preservação, no qual também foi 

abordado no momento da explanação do conteúdo. Os alunos por sua vez, 

deram destaque à fala do capitão “vocês crianças, poderão cultivar todos os 

tipos de plantas, plantas de legumes, plantas de pizza!”.  

Desse modo, entende-se que e os alunos conseguiram compreender e 

relacionar o conteúdo do filme com seu dia-a-dia, dando ênfase ao trecho no 

qual é uma ironia do personagem, para deixar o filme com um tom de comédia, 

fazendo com que os alunos consigam se lembrar dessa pequena parte do 

enredo do filme. 

Por meio da cena 1 do quadro 1 foi possível trabalhar com os alunos os 

conceitos sobre sustentabilidade. Bastiani e Moraes (2012, p.8) afirmam que 

“para esta discussão, pode-se enfatizar aos alunos uma das cenas mais 

destacadas do filme que é a coleta de resíduos pelo robô protagonista, visto 

que a terra está inabitada pela falta de condições climáticas que a mesma se 

encontra”. O mesmo trecho foi apresentado por Antunes et al. (2013) que 

elaboraram um roteiro contendo várias cenas do filme em um quadro com os 

principais trechos do filme que podem ser trabalhados em sala de aula.  

Com base nesses trechos é possível ensinar sobre os conteúdos 

relacionados à EA no 6º ano. Conforme Antunes et al. (2013) a EA é vista 

pelos alunos como algo monótono e desinteressante, sendo o filme de vital 

importância para o ensino e aprendizado do mesmo. 

Por intermédio da observação participante, notou-se que a turma de 6º 

ano possuía cerca de 20 alunos, mas nem todos estavam presentes em sala 

de aula, visto que é uma escola de periferia e a evasão escolar é muito alta se 

comparado com outras escolas da cidade. A média de idade dos alunos variou 

entre 11 e 14 anos, muitos são os alunos que estavam repetindo o 6º ano 

enquanto outros estavam regularmente.  

Durante a exibição do Filme Wall-E® (2008) notou-se que os alunos 

permaneceram em silêncio, prestando atenção nas cenas do filme. Com o seu 

término, foram feitas algumas explanações sobre ele, onde os alunos foram 

indagados sobre alguns pontos principais do filme, como a função principal do 

Wall-E®, o porquê do planeta está naquele estado apresentado no começo do 

filme e qual foi à importância de terem encontrado a plantinha com o Wall-E®. 
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Sobre essas perguntas, quase todos os alunos responderam corretamente 

quando foi perguntado, quando estavam em grupos na sala de vídeo.  

Na aula seguinte, foi passada a atividade com as 6 perguntas. Mas para 

análises contempla-se 3. 

 

Quais partes do filme te chamaram mais atenção? 

Aluno A: A Parte que ele vai reciclar tudo o que ele acha; 
Aluno B: Quando Wall-E encontrou a planta e colocou na bota; 
Aluno C:Quando Wall-E encontrou a planta e colocou numa bota; 
Aluno D: As partes que mais me chamou atenção foi a parte da planta 
e a árte que Wal-E apagar. 
Aluno E:Quando ele reciclava; 
Aluno F: Foi a da planta quando o Wall-E acha a planta 
Aluno G:Quando Eva salva os tripulantes da nave 

 

 A pergunta era pessoal e direcionada para cenas que os alunos 

gostaram ou que lhes chamou atenção. Com base nessas respostas é possível 

compreender que dois alunos ficaram atentos sobre a questão da reciclagem 

de lixo, enquanto outros focaram o encontro da plantinha para desenrolar da 

trama.  A reciclagem de lixo foi bem tratada no decorrer do filme, mas não 

se mostrou como algo importante na percepção dos alunos. Assis (2014) 

ressalta que a reciclagem é importante, mas que não resolve os problemas 

ambientais, apenas ameniza. 

 Outra questão foi: Por que a planta encontrada por Wall-E era tão 
importante para os humanos? 

 
Aluno A: Porque eles pensavam que com o planta a terra seria boa e 
limpa; 
Aluno B: Porque era o sinal de que ele poderia voltar para casa 
Aluno C: Porque era o sinal de que eles poderiam voltar para casa; 
Aluno D: Era pro humanos pra eles voltar pra terra percebe que era 
importante pros humanos; 
Aluno E:  Porque a única planta que existia para salvar o mundo da 
poluíção; 
Aluno F: Era a única planta que existia e era a oportunidade de salvar 
a terra da poluição e a humanidade. 
Aluno G: Salvar a terra daquela catástrofe por causa do oxigênio da 
terra 

  

 Sobre a pergunta em tela era necessário conhecimentos básicos sobre o 

processo de produção de oxigênio. Apenas um discente citou o oxigênio, 

mesmo a resposta não sendo clara e concisa. Outros alunos responderam que 

era um sinal para voltar para a terra, mas não souberam explicar. Dois alunos 
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responderam que a planta poderia salvar o planeta da poluição. Na prática algo 

bem improvável, mas que no imaginário da criança não é impossível. O aluno A 

citou que com a planta a terra seria boa e limpa para se viver, mas colocou a 

palavra “pensavam”, talvez enaltecendo que para ele somente a planta não 

seria capaz de deixar o planeta limpo e bom para habitar. 

 Outra pergunta foi a seguinte: Nas primeiras cenas do filme, mostra o 

planeta terra sem habitantes, o que levou o planeta a isso? 

Aluno A: O que levou o planeta a isso foi a sujeira, a poluíção foi o 
que levou a terra  a ficar assim; 
Aluno B: Jogam no mar e no rio lixo na água 
Aluno C: jogam no mar e no rio e lixo no lago; 
Aluno D:Levou porque era muita poluíção, muita fumaça, muito lixo 
no chão etc. 
Aluno E: A poluíção os humanos fugiram para morar numa nave 
espacial;  
Aluno F: O planeta era poluído os seres humanos arranjaram um jeito 
de sobreviver. 
Aluno G: O desmatamento a poluição do meio ambiente que causa o 
aquecimento global 

  

No futuro vivido pelo robozinho Wall-E, o planeta terra é inabitável por 

conta de toda poluição causadas pelas grandes indústrias e pelo consumismo 

dos humanos. A pergunta exposta acima buscou saber se os alunos haviam 

compreendido a causa de tal acontecimento. Por meio das respostas obtidas 

percebe-se que ficou bem claro para os alunos que a poluição foi o fator 

primordial para deixar o planeta em estado grave e sem habitantes. 

 As respostas obtidas também enaltecem o quanto os alunos estavam 

atentos ao filme e aos detalhes ligados a ele, como o aquecimento global 

citado pelo aluno G. Todo o cenário de destruição e poluição do filme foi 

relacionado com o seu próprio cotidiano, como desmatamento, lixo jogado nos 

rios e lagos e lixos jogados no chão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considera-se importante que as escolas sempre estejam inserindo em 

seu contexto projetos para a preservação dos recursos naturais, visando 

sensibilizar os alunos para um uso sustentável desses recursos. Nesse sentido, 

conforme as análises constatam-se como a animação Wall-e contribui para 

reflexão e também associação de temas que envolvem o ensino de Ciências 
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em sala de aula junto aos estudantes. Entre os temas em destaque que 

partiram do filme expostos pelos alunos foi “a importância da coleta seletiva do 

Lixo”. 

Nesses termos, percebeu-se a importância que o Filme Wall-E® (2008), 

em que os estudantes relacionam o filme com seu cotidiano, atestando que 

pedagogicamente ele trata-se de um acionador cognitivo, no qual mobilizam os 

sentimentos dos alunos que se identificam com o enredo (ARAÚJO; VOSS, 

2009). 
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RESUMO: Durante a formação dos licenciandos de ciências naturais é recorrente que 
seja abordado assuntos sobre educação ambiental, logo este trabalho tem o propósito 
de compreender as concepções que os licenciandos apresentam em relação ao meio 
ambiente, analisando e comparando suas respostas com base nas representações de 
meio ambiente mencionadas por Reigota (2007), bem como averiguar quais as 
possíveis implicações que essas concepções acarretarão para o ensino de ciências. 
Para análise foi aplicado questionários. Após o termino da pesquisa, pode-se concluir 
que há a necessidade de se discutir as concepções de meio ambiente e sua 
representação social com os licenciandos, afim de refletir sobre a visão que esses 
futuros professores devem ter e repassar sobre meio ambiente. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Meio Ambiente, Licenciandos, Ciências Naturais. 

 

INTRODUÇÃO 

Existe preocupação com relação a formação de professores atentos em 

relacionar conteúdos com a vida dos alunos, como é o caso do tema meio 

ambiente que vem sendo proposto tanto por especialistas como por 

documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA). 
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A preocupação em relacionar a educação com a vida do aluno - seu 
meio, sua comunidade - não é novidade. Ela vem crescendo 
especialmente desde a década de 60 no Brasil. Exemplo disso são 
atividades como os “estudos do meio”. Porém, a partir da década de 
70, com o crescimento dos movimentos ambientalistas, passou-se a 
adotar explicitamente a expressão “Educação Ambiental” para 
qualificar iniciativas de universidades, escolas, instituições 
governamentais e não governamentais por meio das quais se busca 
conscientizar setores da sociedade para as questões ambientais 
(BRASIL,1997, p. 23). 

 

Durante a formação dos licenciandos de ciências naturais é recorrente 

que seja abordado assuntos sobre educação ambiental, seja em congressos, 

simpósios ou até mesmo na sala de aula, durante a discussão desse assunto 

nota-se que há uma variedade de concepções, sendo fundamental conhecer 

qual a percepção de cada licenciando, pois estes futuramente irão disseminar o 

seu pensamento para os seus alunos, segundo Reigota (2002) essas 

concepções têm influência direta nas práticas pedagógicas dos educadores, 

sendo esta uma oportunidade para que o professor (licenciando) possa 

sensibilizar seus alunos sobre os problemas relacionados a essa temática e 

quais atitudes podem ser tomadas para amenizar esses problemas.  

Este trabalho tem o propósito de compreender as concepções que os 

licenciandos apresentam em relação ao meio ambiente, analisando e 

comparando suas respostas com base nas representações de meio ambiente 

mencionadas por Reigota (2007), bem como averiguar quais as possíveis 

implicações que essas concepções acarretarão para o ensino de ciências.  

 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa é de cunho qualitativo e a estratégia de analise se situa 

numa abordagem de análise de dados que transita entre duas formas 

consagradas de análise na pesquisa qualitativa que são a análise de conteúdos 

e a análise de discurso. (MORAES, GALIAZZI, 2006, p. 118). 

Utilizou-se como instrumento de pesquisa questionários aplicados, que pode 

ser definido como uma técnica de investigação social composta por um 

conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações sobre conhecimento, crenças, sentimentos, valores, interesses, 
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expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado (GIL, 

2008).  

Os sujeitos investigados foram 26 discentes do curso de licenciatura 

plena em ciências naturais, de duas turmas distintas, sendo que uma turma 

está cursando 5º semestre e a outra está no 7º semestre, ofertado por uma 

universidade pública localizada no município de Barcarena. O nome dos 

investigados foi substituído por pseudônimos, sendo escolhido a letra (L) para 

licenciando seguidos de numeral, para salvaguardar a identidade dos 

graduandos. 

Para a análise das respostas obtidas utilizou-se as categorias propostas 

por Reigota (2007), identificada no quadro 1.  

Categorias Significado 

Naturalista Evidencia os aspectos naturais do 

ambiente. 

Antropocêntrica Enfatiza a utilidade dos recursos 

naturais para sobrevivência do 

homem. 

Globalizante Ressalta a relação de 

interdependência que há entre a 

sociedade e a natureza. 

Quadro1: Representações de meio ambiente segundo Reigota (2007)  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como mencionado anteriormente, as respostas fornecidas pelos 

licenciados foram classificadas em três categorias: naturalista, antropocêntrica 

e globalizante. 

De acordo com Reigota (2007), a maioria dos alunos representa o meio 

ambiente como sinônimo de natureza, “elementos bióticos e abióticos”, tendo a 

natureza como algo intocado, o que vêm demonstrando ao longo dos anos a 

dificuldade dos alunos de perceberem a integração do homem com o meio. 

Nesta pesquisa 50% dos entrevistados se situam nesta concepção naturalista. 

A seguir alguns depoimentos que afirmam esta concepção: 
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“É o conjunto de fatores bióticos e abióticos, e condições químicas, físicas e biológicas que 
cercam os seres vivos” (L1). 
“Meio ambiente é toda fauna, flora, solo, ar e água” (L2). 
“O meio ambiente envolve todos os recursos naturais e minerais, seja microrganismos, 
animais, vegetais entre outros, ou seja, aquele que estão presentes na natureza” (L3). 
 

Isso pode significar que a instituição ainda não possibilitou a 

problematização efetiva sobre este tema, esta concepção vem desde a 

educação básica e que neste caso está se perdurando até na graduação. É 

necessário que haja uma intervenção sobre esta situação para que estes 

futuros professores tenham a capacidade de trabalhar de forma 

problematizadora, no sentido de quebrar esse ciclo replicante na formação de 

cidadãos, pois a concepção de meio ambiente tem influência direta com as 

práticas pedagógicas dos educadores, por isso estes futuros professores 

necessitam avançar em suas concepções para não repassar essa visão de 

natureza intocada, com discursos simplistas de preservação de áreas verdes, 

sem deixar de evidenciar a relação de reciprocidade que o homem deve ter 

com o meio. Os pesquisadores (REIGOTA, 2002; LOUREIRO, 2004; 

GUIMARÃES, 2005; GONÇALVES, 2006; GRÜN, 2007) apontam que práticas 

simplistas devem ser repensadas, no intuito de ceder lugar àquelas que 

considerem as complexidades e o conflito de interesses que envolvem e 

permeiam a relação sociedade e natureza. 

Na concepção antropocêntrica se situam 30,8% dos entrevistados por 

compreender o ambiente como fonte de recursos que o homem possui para lhe 

servir. Exemplos desta concepção se afirmam nos depoimentos a seguir: 

“É tudo aquilo que está ao nosso redor, onde podemos tirar os recursos necessários para 
nossa sobrevivência” (L4). 
“Meio ambiente engloba todos os recursos que nós utilizamos, como a água, o ar, a terra, as 
plantas e os animais” (L5). 
 

A concepção antropocêntrica precisa ser questionada, para evitar 

reflexões sobre o meio ambiente centradas num egocentrismo, pois além de 

estar centrada na manipulação do homem para sua sobrevivência, também 

dividem os seres humanos em organismos individualmente preocupados com a 

sobrevivência. 

Quando esses estiverem em práticas educativas terão a tendência de 

desenvolver atividades que segundo Moraes (2009) recairá numa visão de 

ambiente utilitarista passando a visão de meio ambiente como um recurso, o 
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que é preocupante, pois essa concepção antropocêntrica demonstra que não 

existe uma preocupação com o meio, mais sim um egoísmo em que o meio 

ambiente deve satisfazer suas necessidades, contradizendo o ensino de 

ciências que preza pela conservação do meio ambiente. 

Por fim, em apenas 19,2% das respostas dos entrevistados, foram 

encontradas afirmações que caracterizam a categoria globalizante, que 

evidencia as interações entre o homem e a natureza.  

“É o conjunto no qual o ser humano está inserido, levando em consideração as relações entre 
a flora e a fauna, onde o ser humano deveria está buscando a manutenção do mesmo (meio 
ambiente)” (L6). 
“É o lugar em que o homem está inserido, se relacionando com os fatores bióticos e abióticos, 
tendo uma relação de mutualidade com o meio e a sociedade” (L7). 

 

Por isso é necessário que se compreenda que a natureza não pode ser 

tida como algo intocável, como afirma a concepção naturalista, e nem como 

algo que está exclusivamente a serviço do homem, como indica a concepção 

antropocêntrica, mas sim como uma relação de reciprocidade estabelecida 

entre o meio ambiente e o homem o que vai muito além dos elementos e 

fatores bióticos e abióticas, como afirma Dias (2004) o meio ambiente não é 

formado apenas por flora e fauna, água, solo e ar, como tradicionalmente 

definido, é necessário e importante considerar aspectos políticos, éticos, 

econômicos, sociais, ecológicos e culturais para uma visão global. 

 

CONCLUSÃO  

Após o termino desta pesquisa, pode-se concluir que há a necessidade 

de se discutir as concepções de meio ambiente e sua representação social 

com os licenciandos, afim de refletir sobre a visão que esses futuros 

professores devem ter e repassar sobre meio ambiente. 

Levando em consideração que os sujeitos investigados são alunos de 

graduação, é necessário que se dê maior ênfase na problematização da 

educação ambiental nos cursos de ciências naturais, pois esses futuros 

educadores terão o importante papel de formar cidadãos mais esclarecidos, 

que possam intervir nessa questão ambiental, ajudando assim a sociedade. 

Por fim, cientes da necessidade de mudanças de concepção da maioria 

dos investigados, acreditamos que apenas pautados em uma perspectiva 
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crítica e reflexiva é que conseguiremos alcançar o entendimento da 

complexidade das questões ambientais, que inclui seus fatores sociais, 

políticos, culturais e econômicos. 
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RESUMO: O uso de assuntos relacionados ao meio ambiente como tema gerador em 
aulas de Ciências da natureza se mostra de grande importância para despertar o 
interesse e curiosidade dos alunos. Este trabalho dedicou esforços no estudo dos três 
acidentes ocorridos recentemente com duas empresas mineradoras que atuam no 
Brasil, nos estados de Minas Gerais e Pará. Nos encontros realizados com os alunos 
foram discutidas a relevância das atividades dessas empresas, importância 
econômica, impactos ambientais, etc. Nesse formato, os acidentes ambientais foram 
utilizados como tema gerador e motivador da aprendizagem. Foi observado que o 
tema escolhido despertou a curiosidade e a demonstração de indignação por parte dos 
alunos em relação aos acidentes e os respectivos efeitos/danos para a população 
afetada.  

 
Palavras-chave: Ensino de ciências, contextualização, motivação, ensino-
aprendizagem 

 
 

INTRODUÇÃO 

A inter-relação entre o homem, recursos naturais e desenvolvimento tem 

sido objeto de preocupação social e desenvolvimento de estudos científicos. E 

à medida que a sociedade se desenvolve, pode-se perceber uma aceleração 

crescente do uso dos recursos naturais em prol de uma melhoria da sua 

qualidade de vida. Porém tal fato vem provocando danos ambientais, os quais 

colocam em risco a sobrevivência da humanidade, e põe em sérios riscos à 

saúde do planeta. Diversos estudos colocam em evidência o fato de os 

recursos que o planeta nos oferece estão sendo explorados de forma 

predatória, refletindo de forma negativa na saúde humana e meio ambiente 

(Cunha, 2019). 

A Lei Federal 6938/81 no seu Art. 3º define meio ambiente como “o conjunto 

de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. De 

acordo com Silva (2007), as alterações do equilíbrio ecológico e o impacto da 
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atividade humana sobre a ecosfera terrestre começaram a se transformar em 

assunto de preocupação paradiversos cientistas, ganhando dimensão política a 

partir da década de 70, e atualmente se mostra um dos assuntos mais 

polêmicos do mundo. Este autor também enfatiza que não é mais possível 

implantar qualquer projeto ou discutir qualquer planejamento sem considerar o 

impacto sobre o meio ambiente. 

Na I Conferência Internacional das Nações Unidas sobre o meio Ambiente 

Humano em Estocolmo, foram levantadas reflexões a respeito das práticas 

humanas. Trata-se da primeira grande reunião de chefes de estado organizada 

pelas Nações Unidas (ONU) para tratar das questões relacionadas à 

degradação do meio ambiente. O evento foi realizado em junho de 1972 na 

capital da Suécia, Estocolmo. Em 1975 em Belgrado, Iugoslávia, realizou-se o 

Encontro Internacional de Educação Ambiental que formulou as orientações 

para o programa Internacional de Educação Ambiental com os seguintes 

princípios orientadores: a Educação Ambiental deve ser continuada, 

multidisciplinar, integrada às diferenças regionais e voltada para os interesses 

nacionais. Outro evento que merece destaque é a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e desenvolvimento Humano Rio-92,evento 

realizado no Rio de Janeiro a vinte anos após a Conferência realizada em 

Estocolmo, também conhecida como Cúpula da Terra. Nesse momento a 

comunidade política internacional admitiu claramente que era preciso conciliar 

o desenvolvimento socioeconômico com a utilização dos recursos da natureza ( 

DuPlessis, 2001). 

Diante do cenário apresentado a equipe envolvida no presente estudo 

acredita que os conteúdos presentes no Projeto pedagógico do curso Técnico 

em Edificações e Informática do Instituto Federal do Pará, campus Itaituba, 

devem ser trabalhados de forma abrangente e integrada, permitindo que os 

discentes desenvolvam a habilidade de compreender os assuntos relacionados 

ao tema meio ambiente possibilitando e estimulando o raciocínio científico.  

A construção de um conhecimento interdisciplinar, entre outros processos 

sociais, é de fundamental importância na análise e resolução dos problemas 

ambientais. Nas últimas décadas tem ocorrido um debate epistemológico em 

todos os campos de especialização científica sob uma perspectiva 
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interdisciplinar, em vista de uma maior compreensão e domínio da 

problemática ambiental. Um saber ambiental, com efeito, implica em um 

conjunto de disciplinas, tanto das ciências naturais quanto das sociais, para a 

construção de um conhecimento capaz de abranger a multicausalidade e as 

relações de interdependência dos processos naturais e sociais determinantes 

de mudanças sócio-ambientais e, portanto, um conhecimento que possibilite 

por sua vez a construção de uma racionalidade ambiental produtiva, baseada 

em princípios de um desenvolvimento sustentável, justo e duradouro.  

 

METODOLOGIA UTILIZADA 

Uma vez que o presente trabalho se trata de um estudo dos acidentes 

ambientais ocorridos no Brasil com empresas mineradoras nos últimos cinco 

anos, a equipe envolvida no presente projeto vem realizando de forma intensa 

e continuada buscas bibliográficas semanais com base em palavras chave 

associadas aos acidentes ambientais ocorridos no Brasil no período 

mencionado. Foram consultadas fontes diferenciadas, em especial as 

reportagens veiculadas pelas mídias disponíveis on-line. Também não se 

deixou de lado as referências clássicas tais como livros, periódicos, anais de 

Congressos e boletins técnicos disponibilizados por Instituições de pesquisa, 

as quais vem dedicando esforços produzindo informações relevantes a respeito 

dos acidentes ambientais. Outro fato importante a ser mencionado é que o 

presente trabalho é parte das atividades relativas ao Projeto Integrador do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFPA Campus Itaituba.   

Outra atividade que merece destaque é a introdução dos acidentes 

ambientais como tema gerador em aulas do segundo ano de ensino médio 

visando a curricularização desse assunto que é de grande importância. 

Inicialmente foram realizadas reuniões de planejamento de atividades com 

periodicidade semanal com a presença do professor orientador e a autora do 

presente projeto e algumas vezes com a presença de alunos do segundo ano 

do ensino médio. Foi decidido que seria feita a apresentação dos temas 

relacionados aos acidentes ambientais, onde os alunos foram organizados em 
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grupos de até 5 alunos para a elaboração dos seminários. Foram 

disponibilizados projetor, quadro branco e pincel. As apresentações ocorreram 

de forma expositiva. Em seguida a estudante do curso de licenciatura em 

ciências biológicas fez uma intervenção nas aulas de Química aplicando um 

texto abordando o conceito de poluição fazendo uma relação direta com os 

desastres ambientais recentes ocorridos no Brasil. Os alunos foram 

organizados em grupo e estimulados a trabalharem de forma colaborativa 

usando o texto como ferramenta para direcionar as atividades realizadas. Os 

alunos fizeram a leitura do texto, tiveram 15 minutos para discussão, e, em 

seguida foi organizada uma roda de conversas. Nesse momento os alunos 

tiveram a oportunidade de mostrar seu ponto de vista e raciocinar de forma 

crítica. Nesse momento as dúvidas eram tiradas pela equipe que conduzia a 

aula (professor e estudante de Licenciatura em Ciências Biológicas).  

Por último, uma fração dos assuntos estudados foram organizadas em 

formato de apresentação/ slides para a posterior apresentação em evento de 

extensão celebrando o Dia do Meio ambiente, onde o aprendizado adquirido 

em sala de aula foi apresentado pela autora do presente trabalho no Instituto 

federal do Pará, campus Itaituba na Semana Nacional do Meio Ambiente. 

 

RESULTADOS 

A busca bibliográfica realizada para o presente estudo possibilitou a 

elaboração de um texto didático, o qual foi utilizado em sala com o título Brasil: 

do Desenvolvimento a Problemas Ambientais. Esse material levantou a 

questão a respeito da importância da Amazônia, uma vez que foi percebido que 

os estudantes não tinham a habilidade de mensurar a importância desse 

ambiente para o planeta e a relevância da sua preservação. Também foram 

trazidos novamente os acidentes ambientais ocorridos no Brasil decorrentes 

das atividades de empresas mineradoras com a finalidade de avaliar a 

aprendizagem através da capacidade de argumentação dos grupos de 

discussão. Foi observado que o material estimulou os alunos no 

desenvolvimento de uma melhor percepção de que a região de Itaituba 
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também apresenta vocação para a atividade mineradora, em especial a 

prospecção de ouro. Estes trouxeram para a discussão a importância do 

crescimento econômico reforçando as informações veiculadas pela mídia, 

porém o presente trabalho despertou nos alunos o desenvolvimento de uma 

preocupação com o meio ambiente. A partir de então foi apresentado o 

conceito de sustentabilidade e estes concordaram que devemos estimular o 

crescimento econômico, porém preservando os recursos ambientais não 

esquecendo das futuras gerações. De acordo com as Nações Unidas, 

“Defender e melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações se 

tornou uma meta fundamental para a humanidade. “Por isso a equipe envolvida 

no presente trabalho acredita que o tema meio ambiente se mostra de grande 

relevância, e deve estar presente na sala de aula como tema transversal e 

interdisciplinar. 

A organização dos alunos em grupos facilitou a aprendizagem 

colaborativa, uma vez que foi observado que estes trabalharam juntos na 

construção do conhecimento. É importante mencionar também que nesse 

momento foi percebido maior envolvimento da dos alunos nas atividades, o que 

contribuiu para um ambiente mais favorável para a aprendizagem. Com base 

nessa afirmação foi percebido também que ocorreu a inclusão dos alunos que 

eram mais dispersos. Em seguida, o que mais chamou atenção foi a 

intensidade dos debates nas apresentações, o que resultou na demonstração 

de indignação ao verificar os riscos e ameaças que as pessoas mais 

fragilizadas socialmente sofreram nos acidentes ambientais estudados. Sendo 

assim, o presente estudo chama a atenção para a aprendizagem significativa, 

onde os novos conhecimentos que se adquirem devem estar relacionados com 

o conhecimento prévio que o aluno possui, uma vez que a região de Itaituba, 

onde o presente estudo foi realizado, tem forte tradição na atividade 

mineradora, em especial, prospecção de ouro. 
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CONCLUSÕES 

A utilização de temas ambientais em aulas de Ciências da Natureza 

como tema gerador e motivador de aprendizagem se mostrou adequado e 

proporcionou maior participação e envolvimento dos alunos nas aulas. A 

equipe envolvida no presente projeto acredita que o experimento realizado 

deixou ainda mais evidente que atualmente é extremamente necessário a 

utilização de estratégias pedagógicas diferenciadas valorizando os saberes dos 

alunos e incentivando que esses atuem como protagonistas na construção do 

conhecimento. Nas turmas de segundo ano do ensino médio técnico, onde os 

experimentos foram realizados, foi possível verificar que alguns alunos atuaram 

de forma extremamente participativa, além de se obter uma redução drástica 

do número de alunos dispersos.  

Finalizando acredita-se que as atividades aqui descritas proporcionaram 

aos alunos um momento para a realização de uma análise de forma mais 

crítica um tema de grande relevância que é a Mineração e desenvolvimento 

sustentável. 
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RESUMO:O presente texto é um relato de experiência sobre a implantação de um 
Clube de Ciências em uma escola pública do Estado do Pará. Contém as percepções 
do professor-orientador e de estudantes participantes sobre as atividades 
desenvolvidas. Também são explicitadas as principais conquistas e os desafios 
enfrentados ao longo dos dois anos de funcionamento. 
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INTRODUÇÃO 

  Os Clubes de Ciências surgiram no final da década de 50 do século 

passado nos países ocidentais e nos anos seguintes nas escolas do Brasil 

(MANCUSO et al, 1996; KRASILCHIK, 2000).  

No estado do Pará, o primeiro Clube de Ciências foi criado pela 

professora Terezinha Valim que na época ministrava a disciplina Didática Geral 

no curso de Licenciatura em Ciências do 1º grau da Universidade Federal do 

Pará (UFPA) de Belém em 1979 para servir laboratório pedagógico para estes 

estudantes de graduação da instituição e também como um espaço para 

promoção da iniciação científica de estudantes da educação básica. Na década 

subsequente se expande pelo estado com a interiorização da universidade 

(GONÇALVES, 2000; REALE, 2008). 

 No final da década de 90 e início da primeira década do século XXI os 

clubes que existiam na Região Oeste do Pará foram desaparecendo, 

principalmente pelo término de convênios entre UFPA, permanecendo somente 

o de Santarém que atualmente é denominado Clube de Ciências da 

Universidade Federal do Oeste do Pará (FIGUEIREDO, 2016).  
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Diversos autores têm diferentes concepções sobre o que vem a ser um 

Clube de Ciências. Selecionei as que considero as mais próximas do que foi 

vivenciado no nosso Clube de Ciências escolar. 

Mancuso et al. (1996) descrevem um Clube de Ciências como um grupo 

de estudantes que buscam se aprofundar em assuntos de interesse pessoal, 

reunindo-se em horários comuns. Sendo este também um local onde os 

participantes podem trocar ideias e realizar suas reuniões, leituras e, além 

disso, pesquisar dentro da própria comunidade. 

Brabo e Ribeiro (2008) ressaltam que um Clube de Ciências deve ser 

um ambiente educativo onde estudantes possam compreender melhor o que é 

e como se faz ciência. O mesmo autor ressalta ainda que participando das 

atividades de iniciação científica os estudantes estarão aprendendo a 

verdadeira importância e utilidade dos conhecimentos científicos. 

Reale (2008) considera os Clubes de Ciências como “locais favoráveis a 

uma aprendizagem diferenciada”. Possibilitando assim a iniciação científica aos 

participantes por meio do ensino com pesquisa na comunidade em que estão 

inseridos. 

A escassez de publicações sobre Clubes de Ciências na região oeste do 

estado do Pará foi o que motivou a realização do presente trabalho que visa 

relatar todo o processo de implantação, bem como a percepção do professor-

orientador e a dos estudantes sobre as atividades desenvolvidas no Clube de 

Ciências do Nicolino. 

PERCURSO METODOLÓGICO 

O Contexto  

O município de Oriximiná fica localizado na Região Oeste do Pará. 

Possui aproximadamente 62.794 habitantes em uma área de 107.603Km2 

(IBGE, 2010). 

A Escola onde se deu a pesquisa se localiza na zona urbana do 

município na área central. Funciona nos três turnos ofertando o ensino médio 
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regular e médio acelerado na modalidade EJA através do Projeto Mundiar. 

Atendeu em 2018 aproximadamente 1.802 estudantes (SEDUC-PA, 2018). 

Processo de implantação do Clube de Ciências do Nicolino 

No início do ano de 2017, a diretora da Escola Estadual de Ensino Médio 

Padre José Nicolino de Souza conversou com o professor de Biologia sobre a 

possibilidade dele assumir o espaço pedagógico Laboratório Multidisciplinar da 

escola. Pensou-se então em implantar um Clube de Ciências Escolar. O 

professor procurou o CPADC-Santarém onde a coordenadora da época que 

incentivou a criação do Clube e forneceu alguns materiais bibliográficos. 

Elaborou-se então o projeto com o plano de ação o qual foi entregue a diretora 

para que ela cadastrasse no Sistema de Avaliação de Projetos da SEDUC-PA. 

O Projeto foi aprovado em maio de 2017 e o professor foi lotado com a 

carga horária de 100 h.a. mensais no turno da noite. Divulgou-se o processo 

seletivo do Clube nos murais da escola e nas turmas de terceiro ano nos turnos 

da manhã e tarde.   

O Clube de Ciências do Nicolino-CCN iniciou oficialmente suas 

atividades em 19 de junho de 2017 com uma aula inaugural na sala de 

Matemática da escola. Na cerimônia o projeto foi apresentado às autoridades 

locais e comunidade escolar, também foi exibido um vídeo de incentivo da 

Coordenadora do CPADC-Santarém. Procedeu à entrega dos Kits aos 

estudantes e assinatura da ATA de fundação do Clube. 

Desde então o CCN realiza as suas atividades no Laboratório 

Multidisciplinar da Escola nos dias de terças e quintas, no contraturno dos 

estudantes, no horário noturno (quadro 1) mas podem ocorrer em horários 

alternativos, nesse caso, previamente comunicado aos estudantes e 

responsáveis. A principal abordagem metodológica adotada no Clube de 

Ciências é o ensino por investigação (CARVALHO, 2013), embora outras 

metodologias ativas também possam ocorrer respeitando as concepções 

pedagógicas dos coorientadores. 

QUADRO 1- Atividades desenvolvidas pelo Clube de Ciências da Escola Nicolino 

tomando por base o ano de 2018 e detalhamento.  



113 

 

ATIVIDADES DETALHAMENTO 

 

Seleção e inscrição dos 

estudantes 

 

 

No início do ano letivo, após a lotação do professor no 
espaço Laboratório Multidisciplinar, ocorre a divulgação 
do processo seletivo nos murais e de sala em sala. 
Posteriormente são selecionados vinte estudantes para o 
Clube de Ciências. Estes preenchem uma ficha de 
inscrição com autorização dos pais/responsáveis para 
participarem do Clube. Os selecionados recebem 
gratuitamente o KIT do clube que consiste em uma 
camisa, memorial do estudante, caneta e uma pasta.  

 

Orientações dos 

projetos de 

investigação 

Na fase de elaboração de projetos o professor pediu para 
que os estudantes falassem que temas gostariam de 
investigar. Posteriormente dividiu a turma em grupos de 
acordo com o tema de interesse. Ao longo do ano 
ocorreram as orientações. 

Experimentação Os experimentos foram realizados no laboratório 
multidisciplinar da escola e podem estar relacionados ou 
não aos projetos de investigação. 

Roda de conversa Convidados ou coorientadores dialogaram com os 
estudantes do Clube sobre temas de interesse da 
comunidade escolar. 

Aula de campo 
Os estudantes realizaram visitas a instituições de ensino 
superior, indústrias, estação de tratamento de água, 
orquidário. Ao longo da atividade foram feitos registros de 
imagens e escritos para compor o memorial do estudante. 

Cineclube Nicolino 
Os estudantes assistiram a filmes de ficção científica, 
documentários e vídeos motivacionais, com direito a 
pipoca e suco. Posteriormente se realizou a leitura de 
imagem do vídeo. 

Socialização do projeto 

à comunidade 

 Os estudantes do Clube participaram da feira pedagógica 
da Escola ou eventos científicos externos como a Feira de 
Ciências e Tecnologias Educacionais do Baixo Amazonas 
– FECITBA, para socializar os trabalhos que 
desenvolveram.  

Fonte: O autor. 

A avaliação no CCN é processual sendo realizada em grupo através de 

rodas de conversas e também de forma individual através de questionários 

aplicados aos estudantes. O memorial do estudante é consultado para 

embasar as respostas pois este também pode ser utilizado como um 

instrumento avaliativo (GUIMARÃES, 2013). 

No presente relato se utilizou como metodologia a análise textual 

discursiva (Moraes, 2003) tendo como corpus os relatórios das atividades do 

Clube, Ata de fundação, Memorial dos estudantes e questionários aplicados a 
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dezesseis estudantes do clube de ciências escolhidos em razão da sua 

elevada frequência nas atividades do Clube, destes, doze participaram como 

autores de projetos na I FECITBA. Para preservar o anonimato dos estudantes 

clubistas participantes atribui o pseudônimo EC (estudante clubista). A análise 

resultou em duas categorias que serão discutidas a seguir. 

 

Resultados positivos alcançados pelo Clube de Ciências do Nicolino  

As atividades desenvolvidas pelo Clube em 2018 foram avaliadas 

positivamente por parte dos estudantes clubistas (quadro 2). 

QUADRO 2- Excertos conversacionais dos estudantes sobre as atividades 
desenvolvidas pelo Clube de Ciências do Nicolino no ano de 2018 e conceitos 
atribuídos pelos mesmos. 

ATIVIDADES TRANSCRIÇÕES DE ESTUDANTES 

CLUBISTAS 

CONCEITO 

Seleção e 

inscrição dos 

estudantes 

“O processo seletivo foi justo todos tiveram 
chances iguais”. EC01. 
“Prepara para seleções futuras de alto nível. 
Juntou pessoas incríveis em um só lugar”. 
EC10. 

Regular/Bom 

Orientações dos 

projetos de 

investigação 

“Os Projetos desenvolvidos motivaram os 
alunos a investigar uma questão associada à 
comunidade”. EC15. 

Excelente 

Experimentação “Os experimentos foram legais e interessantes. 
Nós mesmos realizávamos em equipe com a 
orientação do professor”. EC02. 

Bom 

Roda de conversa “Nas rodas de conversa todos participam e 
expõe seus pontos de vista”. EC15. 
 “Tirávamos dúvidas necessárias sobre o tema 
proposto”. EC13. 

Bom 

Aula de campo 
“As aulas de campo nos ajudaram a conhecer 
melhor nosso meio”.EC12 

Excelente 

Cineclube Nicolino 
“O cineclube é um importante momento de 
descontração, mas também de aprendizado 
com filmes relativos a temas científicos”. EC08. 

Excelente 

Socialização do 

projeto à 

comunidade 

 “Tivemos a oportunidade de viajar pra uma 
outra cidade e fazer novas amizades. Foi uma 
excelente participação, todos os três projetos 
apresentados ficaram entre os vinte melhores e 
ganharam bolsas”. EC16. 

Excelente 

Fonte: O autor. 
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Apesar do pouco tempo de caminhada o Clube de Ciências do Nicolino 

já obteve algumas conquistas como o estabelecimento parcerias com 

instituições de ensino superior, Secretarias Municipais e outros profissionais 

locais e de outros estados. Obtivemos também o primeiro lugar na I FECITBA 

na categoria ensino médio e três bolsas de iniciação científica PIBIC Junior do 

CNPq para desenvolvermos os projetos no ano de 2019 (figuras 3) 

As perspectivas para o ano de 2019 são animadoras: como o fato de os 

projetos vencedores contarem com coorientadores do ICED/UFOPA, 

permitindo elaboração de projetos com maior embasamento teórico visando a 

participação em outros eventos regionais ou nacionais. 

 

Desafios da caminhada do Clube de Ciências do Nicolino 

Os Desafios para consolidação do Clube de Ciências também são 

muitos. Conforme é explicitado nas falas abaixo. 

Foi somente uma redação. Alguns desistiram depois. EC14. 

A redação não avalia o senso de responsabilidade do aluno. EC05. 

É preciso ampliar o projeto para que mais estudantes participem 

do Clube. EC03. 

O horário da noite é ruim porque a cidade anda violenta, assim alguns 
alunos do Clube desistem. EC16. 
A falta de recursos ainda é um problema para as atividades. EC04. 

Os excertos conversacionais EC14 e EC05 acima se referem ao 

processo de seleção, especificamente a redação como único instrumento de 

seleção. Neste sentido precisamos adicionar outros meios de seleção, como 

entrevistas, análise de documentos, para melhorar o processo tal como ocorre 

no Clube de Ciências da UFOPA de Santarém. Também se pensou em excluir 

o processo como ocorre em alguns Clubes possibilitando o ingresso de todos 

que quiserem participar. Porém, esta última sugestão ainda não é viável para o 

CCN. 

Outro fator, apontado na fala do EC16, requer políticas de segurança 

pública. Mesmo assim, precisamos trabalhar para envolver mais professores da 

escola criando horários nos turnos da manhã ou tarde. 

Estabelecer novas parcerias para superar as dificuldades apontados 

pelo EC04 em relação a recursos humanos, financeiros ou estruturais. Sendo 
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estes importantes na melhoria das atividades como de astronomia, e da 

inserção de novas atividades como a iniciação à robótica. Também aumentaria 

a possibilidade para participarmos de eventos externos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente relato pode contribuir como fonte bibliográfica para aqueles 

que pretendem implantar projetos de iniciação científica, os quais devem 

sempre levar em conta a sua realidade local. 

As análises revelam que o Clube de Ciências do Nicolino está 

caminhando na direção correta, porém é preciso manter o foco, pois os 

desafios são muitos como a própria continuidade do Clube. 

Por fim, verificou-se também que uma maior aproximação entre 

universidade-escola, seja através de cursos de formação continuada, eventos 

científicos e grupos de pesquisas contribui significativa na qualidade da 

iniciação científica na educação básica. 
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RESUMO: O curso de Ciências Biológicas contém disciplinas que trazem um conteúdo 
cansativo, o que dificulta o ensino-aprendizagem do aluno em processo de formação. 
Entre essas disciplinas está a Embriologia, que trata do desenvolvimento de um 
embrião. Para abordar a disciplina, os professores procuram outras formas de 
trabalhar o conteúdo. Construir modelos didáticos demonstrando os tipos de 
desenvolvimento de diferentes organismos foi o objetivo deste trabalho para 
demonstrar como se desenvolve um embrião. Para construir os modelos foi utilizada a 
massa de biscuit. Com esses modelos é possível ter uma melhor visualização da 
estrutura e consequentemente, uma discussão interativa entre os alunos, o que afeta a 
forma como o discente do curso abordará assuntos complexos com os alunos de 
escola. 

PALAVRAS-CHAVE: Materiais didáticos, Ciências, Biologia, invertebrados e 

vertebrados. 

 

INTRODUÇÃO 

Com o objetivo de favorecer o ensino-aprendizagem nas diferentes 

áreas do conhecimento, compete ao docente, em qualquer nível de ensino, 

procurar diversificar as metodologias e os recursos didáticos, o que evita 

realizar, exclusivamente, aulas “tradicionais”, entendidas aqui como aulas 
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teóricas expositivas, não dialogadas, ilustradas ou não, em que o aluno é 

mantido em uma postura totalmente passiva e não participativa.  

Quando se trata do ensino de Ciências Biológicas, as aulas práticas ou 

teórico práticas, são relevantes para a compreensão dos processos e 

apropriação de conceitos. Dentre as principais funções das aulas práticas, 

reconhecidas na literatura sobre o ensino de ciências, estão: despertar e 

manter o interesse dos alunos; envolver os estudantes em investigações 

científicas; melhorar a capacidade de resolver problemas; compreender 

conceitos básicos e desenvolver habilidades (KRASILCHIK, 2000). É válido 

ressaltar que o uso de materiais didáticos ajuda no ensino-aprendizagem de 

assuntos complexos e ricos em detalhes, como acontece em parte das 

disciplinas do curso de Ciências Biológicas. Por isso, ensinar inclui incentivar 

que os discentes leiam materiais, assistam a algumas demonstrações, 

cumpram várias atividades complementares e busquem abordagens 

diferenciadas, que contribuam para a aprendizagem dentro do conteúdo 

ministrado (FREIRE, 2016). 

Dentre as disciplinas de Ciências Biológicas a Embriologia é conhecida 

por englobar conteúdos que são considerados ricos em detalhes, o que torna o 

estudo difícil de compreensão, ainda mais quando ministrado utilizando as 

abordagens teóricas tradicionais. Além da minuciosidade, há uma extensão de 

conteúdo e uma exigência de memorização. Cabe ao professor trabalhar a 

disciplina de forma que desperte o interesse do aluno (CASAS et. al., 2010). 

Entre as diferentes formas de abordagem de uma disciplina utilizadas no 

ensino de Ciências está a elaboração e utilização de modelos didáticos. Essa 

abordagem enriquece os métodos de ensino do docente (FERREIRA, 2008). 

Para o desenvolvimento da educação nesta área, há precisão da construção de 

imagens “verdadeiras” da realidade (PINHEIRO, 2004). Existem na literatura 

diversos tipos de modelos, segundo (GILBERT, 2004) entre os utilizados estão 

os modelos didáticos que tem o objetivo educacional, para dar suporte ao 

processo de ensino-aprendizagem. Esses modelos podem ter inúmeros modos 

de representação: analogias, simulações, desenhos e modelos concretos. 

Sabe-se que um embrião humano, por exemplo, apresenta cerca de 1mm 
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somente em duas semanas, porém com os modelos embriológicos, as 

dimensões são maiores que o embrião real (MOORE et al., 2013). Atividade 

como essa incita a criatividade do/s aluno/s, e consequentemente ajuda na 

interação e relação entre eles, por ser um trabalho que envolve grupos e sem 

precisar de materiais de alto custo (FREITAS et al., 2008). É preferível que os 

materiais utilizados sejam palpáveis o que contribui para a inclusão de alunos 

com deficiência visual, já que os modelos concretos possibilitam as 

experiências sensoriais (RIBEIRO, 2004). 

Além disso, é importante enfatizar que a Embriologia Comparada das 

diversas espécies auxilia na formação do graduando. Contribuindo para o 

aprendizado nas diferentes formas evolutivas dos organismos. Durante essa 

fase embrionária é possível observar que há uma semelhança nos estágios 

iniciais de formação. Esta relação é prolongada durante a fase embrionária à 

medida que os indivíduos de diferentes espécies apresentam certas 

semelhanças quando chegam à fase adulta (GARCIA; FERNÁNDEZ, 2012). 

Apesar dessa afirmação ser recorrente nos livros didáticos, vale ressaltar que a 

forma da divisão celular nos estágios iniciais, se diferem nos organismos. Por 

isso, o uso de modelos didáticos concretos ajuda na visualização e 

interpretação necessárias para a compreensão (PEROTTA et al., 2004). Com 

base no exposto o objetivo foi construir um modelo didático demonstrando os 

tipos de desenvolvimento de diferentes organismos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O modelo foi construído na disciplina de Embriologia pela turma de 2018 

do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, da Faculdade de Ciências 

Biológicas do Campus de Altamira-PA. Para a confecção do modelo foram 

utilizadas massa de biscuit, tinta acrílica, cola brilho, cola quente, palitos de 

dente, pincéis, estilete, isopor, compensado e folhas A4, para construir o 

modelo grande (53,0 de Altura x 50,5 Largura) (Figura 1). Adicionalmente foi 

construída uma réplica (14 Altura x 18,5 de Largura) (Figura 2) do modelo 

contendo os mesmos materiais que o grande. 
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A massa de modelar foi colorida com a tinta acrílica e modelada 

manualmente, após a massa estar no formato desejado das divisões, foi fixada 

ao isopor por meio de palito de dente e no modelo pequeno ela foi fixada a uma 

placa de compensado por meio de cola quente. Para fazer as divisões foram 

realizadas incisões na massa com o auxílio do estilete, a fim de se mostrar as 

diferentes formas de divisão em anfioxo, mamíferos, anfíbios e répteis e aves. 

 

 

Enquanto o grupo apresentou o modelo grande, fazendo a exposição do 

conteúdo, o modelo pequeno foi passado para a turma, para que ela pudesse 

ver de perto o que estava sendo demonstrado sobre a segmentação 

embrionária. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os diferentes tipos de organismos apresentam diferentes estratégias de 

reprodução, ovos e desenvolvimento. Nos diferentes tipos de ovos ocorrem 

diferentes formas de segmentação, devido a quantidade de vitelo neles 

presente. Essas divisões quando não visualizadas tornam-se de difícil 

entendimento e consequentemente tornam-se desinteressantes e passiveis de 

serem meramente decoradas para uma avaliação. O uso dos modelos permite 

que visualizemos a estrutura e que possamos discutir entre os integrantes do 

grupo, formas mais fáceis de materializar o conteúdo teórico, o que propicia 

aprendizado de ambas as partes, tanto de quem constrói e apresenta o modelo 

quanto de quem visualiza o modelo. 

 

CONCLUSÃO 

A utilização de diferentes técnicas metodológicas com a finalidade de 

melhorar a qualidade do ensino e consequentemente a capacidade dos futuros 

docentes de Ciências e Biologia de buscarem novas alternativas visando tornar 

o conteúdo menos maçante e mais atraente ao público que se destina, é uma 

busca incessante, uma vez que o ensino não pode deixar de ser inovador e 

acompanhar as tendências do momento e as individualidades de cada turma. 
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RESUMO: Os insetos aquáticos não são amplamente conhecidos em espaços não 
acadêmicos, principalmente no âmbito escolar, assim, a Ordem Odonata devido sua 
coloração diversificada, associada aos jogos didáticos auxilia no processo de ensino-
aprendizagem de forma lúdica e prazerosa, atraindo atenção e curiosidade dos 
educandos para o aprender. Nosso objetivo foi oportunizar a aprendizagem do ensino 
de biologia e invertebrados aquáticos: ênfase na Ordem Odonata através da utilização 
de jogos didáticos. Escolhemos uma Escola Estadual de Ensino Médio localizada em 
Altamira (PA) para realização de miniaulas e aplicação dos jogos didáticos. A partir de 
observações e relatos foi possível identificar a eficácia na utilização do lúdico no 
processo de ensino-aprendizagem. 

PALAVRAS CHAVE: Insetos aquáticos, libélulas, ludicidade, ensino-aprendizagem, 

ensino de biologia. 

 

INTRODUÇÃO 

Os insetos mais conhecidos pela população são aqueles que causam 

algum dano econômico, de saúde ou que são economicamente viáveis como o 

caso das abelhas (GULLAN; CRANSTON, 2008; MACEDO; MARTINS, 1998). 

Fora estes, muitos insetos ainda são desconhecidos pela ciência e podem ser 

extintos devido as constantes modificações ambientais e climáticas a que 
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estamos passando (HOCHKIRCH, 2016). O que torna mais agravante o 

desconhecimento da importância desses organismos no Brasil. 

Dentre os insetos, os aquáticos são pouco conhecidos e se sabe menos 

ainda sobre a importância deles. Assim, levar os insetos aquáticos a escola 

através dos jogos didáticos é uma forma lúdica de incluir na vida das crianças e 

adolescentes conhecimentos sobre a diversidade de seres vivos, incluindo os 

organismos que habitam os corpos d’água, e qual a importância desses 

organismos não só para o ecossistema assim como para a humanidade, 

possibilitando a sensibilização para preservação desses organismos (AMORA 

et al., 2015), além de mudar o conceito negativo pré-existente que os alunos 

possam ter em relação aos insetos (GIORDAN; VECCHI, 1996). 

Dentre os insetos aquáticos as Odonatas, conhecidas popularmente 

como libélulas, são organismos sensíveis a alterações ambientais (OLIVEIRA-

JUNIOR et al., 2015). São importantes para a manutenção do equilíbrio 

ambiental dos ecossistemas, devido sua ação predatória de outros insetos, 

auxiliando no controle de pragas e de vetores de doenças (CORBET, 1999).  

As Odonatas são bons modelos para trabalhos de divulgação científica 

por serem coloridas e chamarem bastante atenção do público em geral por sua 

beleza e comportamento, o que auxilia no despertar de uma nova visão dos 

estudantes sobre os insetos aquáticos, nesta perspectiva, os jogos didáticos 

assumem o papel de facilitar a aprendizagem de forma lúdica, tornando-a mais 

atraente e divertida (GILBERT; BOULTER; ELMER, 2000).  

Segundo Brasil (2006, p.28): 

Os jogos e brincadeiras são elementos valiosos no processo de 
apropriação do conhecimento. Permitem o desenvolvimento de 
competências no âmbito da comunicação, das relações interpessoais, 
da liderança e do trabalho em equipe, utilizando a relação entre 
cooperação e competição em um contexto formativo. O jogo oferece 
o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o desenvolvimento 
espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor ampliar seu 
conhecimento de técnicas ativas de ensino, desenvolver capacidades 
pessoais e profissionais para estimular nos alunos a capacidade de 
comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova maneira, lúdica, 
prazerosa e participativa de relacionar-se com o conteúdo escolar, 
levando a uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos.” 
Ressaltando a relevância da utilização de jogos didáticos como 
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estratégias adicionais na abordagem dos conteúdos no ensino de 
Ciências e Biologia. 

Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo: difundir 

conhecimentos sobre os insetos aquáticos com ênfase na Ordem Odonata 

através da popularização da ciência utilizando como ferramenta os jogos 

didáticos, levando uma nova abordagem para a aprendizagem do ensino de 

biologia e invertebrados aquáticos de forma lúdica à escola. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi selecionada uma Escola Estadual de Ensino Médio localizada no 

município de Altamira no estado do Pará, onde foi realizado o dia da ciência 

intitulado: “A Universidade na escola”, foram realizadas miniaulas para cerca de 

100 alunos de 2° e 3° ano do turno da manhã e tarde. As miniaulas abordavam 

assuntos sobre: o que são as Odonatas, como vivem, reprodução, importância 

ecológica, entre outras características gerais sobre estes organismos. Após as 

aulas ocorreram a aplicação dos jogos didáticos para observação da eficácia 

dessas atividades no processo de ensino-aprendizagem e um pequeno 

questionário aberto e anônimo para avaliar se os alunos gostaram dos jogos e 

colocarem suas sugestões. 

Descrição dos jogos didáticos  

Jogo da memória: É composto por dezesseis cartas, apresentando oito pares, 

com imagens de diferentes espécies de libélulas, confeccionadas com PVC e 

adesivo gráfico (Figura 1). As cartas são distribuídas sobre uma mesa ou 

suporte com as imagens viradas para baixo. Alternadamente os jogadores 

deverão abrir duas cartas. Se elas formarem um par, são retiradas do jogo, em 

seguida há uma breve explicação sobre a espécie encontrada, caso não 

formem os pares, as cartas são viradas novamente e podem ser reviradas em 

outra jogada. Apresenta faixa etária acima de 10 anos e pode ser jogado por 

dois jogadores ou quatro formando duplas. O jogo ajuda a desenvolver a 

percepção cognitiva dos alunos em lembrarem onde estão as cartas para 
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formar os respectivos pares, além de adquirirem conhecimentos sobre as 

espécies de libélulas. 

Figura 1: Ilustração das cartas do jogo da memória 

 

 

Quebra-cabeça: foram confeccionadas seis unidades. Cada uma com nove 

peças, utilizando como materiais PVC e adesivo gráfico de larva de Odonata, 

uma espécie da subordem Zygoptera, uma espécie da subordem Anisoptera, e 

três unidades de heróis que fazem referências a insetos como: Homem 

Libélula, Besouro Azul, Homem-Formiga e a Vespa com o intuito de fazer com 

que os jogadores associem os insetos aos personagens de modo a aproximá-

los dos insetos e sua respectiva importância (Figura 2). Se joga como em um 

quebra-cabeça comum, as peças devem ser encaixadas de modo a completar 

a imagem. Podem jogar seis pessoas, cada uma com uma unidade, ou em 

duplas. O jogo auxilia no desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras, 

visual e sociais além de fazer referências a heróis fictícios fazendo associações 

ao cotidiano dos alunos.  
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Figura 2: Ilustração dos quebra-cabeças contendo imagens das libélulas e super-heróis 

 

 

Jogo de tabuleiro: Chamado “Vida de Libélula”, é formado por um tabuleiro que 

representa o ciclo de vida das Odonatas, confeccionado com PVC e adesivo 

gráfico, contém trinta e seis cartas com material de papel cartão e adesivo 

gráfico, as cartas apresentam perguntas de verdadeiro ou falso, respostas 

faladas e cartas de ação (Figura 3). Assim como os jogos de tabuleiros comuns 

é preciso realizar um percurso que apresenta um ponto inicial ou de partida 

intitulada “ovos” (primeira fase do ciclo de vida das Odonatas) e um ponto de 

chegada onde acaba o jogo, intitulado “Odonata” (representando o fim do ciclo 

que é a fase adulta). O aplicador do jogo ficará responsável por retirar e fazer 

as leituras das cartas para os jogadores da vez, que irão realizando o trajeto de 

acordo com a indicação das cartas, e avançando quando responderem de 

forma correta, quando errarem, permanecem na mesma posição, até o primeiro 

que realizar todo o trajeto, que sairá como ganhador. Pode ser jogado por 

quatro jogadores ou por oito formando duplas, faixa etária acima de 10 anos, 

após terem passado por uma breve aula sobre as características gerais da 

Ordem em questão. O jogo é importante para estimular habilidades de 

raciocínio, concentração, desenvolvimento cognitivo e emocional para aceitar 

as perdas e erros, assim como, jogar respeitando a vez do outro. 
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Figura 3: Ilustração do tabuleiro e das cartas do jogo. 

 

 

RESULTADOS 

Durante a execução dos jogos foi possível observar e concluir através de 

relatos dos próprios alunos e de professores que acompanharam toda ação 

feita na escola, que os jogos possibilitaram um complemento no processo de 

ensino-aprendizagem, aliado aos conhecimentos adquiridos anteriormente nas 

miniaulas, fazendo com que os alunos desmistificassem a ideia em associar os 

insetos de forma negativa, além de compreenderem a importância da 

preservação dos ambientes aquáticos para conservação dos organismos que 

precisam desses habitats para se desenvolverem, como é o caso das libélulas, 

e a contribuição dos papeis ecossistêmicos destas para o ambiente e 

sociedade.  

Através dos resultados obtidos, é possível confirmar que a utilização de 

recursos diferentes como os jogos proporciona aos alunos um significativo 

processo de ensino e aprendizagem, visto que, os alunos demonstram 

entusiasmo, interesse e motivação na construção do conhecimento por meio 

destes recursos, o que resulta na compreensão e fixação dos conteúdos 

abordados favorecendo o processo de ensino-aprendizagem, estimulando as 

habilidades, senso crítico e a participação dos alunos nas aulas (NICOLA; 

PANIZ, 2017). 

Através do questionário obtivemos 72 respostas na questão gostar do 

jogo, destas, 70 foram positivas e dois não responderam. Foram sugeridas 

novas ideias de jogos como: damas, dominó, baralho, xadrez, jogo dos sete 

erros, entre outros. O interesse dos adolescentes por jogos é uma questão 
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conhecida, então, estratégias que visem trazer o cotidiano de algo que eles 

gostam e interaja com o ensino, torna-se uma ferramenta que auxilia no 

despertar e aguçar da curiosidade deles acerca do tema abordado, além do 

que, o aprender com auxílio de jogos, desconfigura o decorar por decorar e 

proporciona o aumento do interesse do jogador pelo assunto. O jogo pode dar 

êxito tanto ao ensino de forma prazerosa e lúdica quanto à interação entre os 

participantes, auxiliando o ensino do conteúdo, a cooperação em prol de seus 

interesses e o respeito mútuo (KISHIMOTO, 1994). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O processo de ensino-aprendizagem torna-se significativo com a 

utilização dos jogos didáticos como ferramenta. Podemos observar nessa 

atividade que muitos não conheciam os insetos aquáticos e ficaram surpresos 

quando souberam que as libélulas vinham d’água. Fatos que confirmam a 

importância de se associar o lúdico e o cotidiano no contexto escolar como 

forma de complementar as aulas teóricas no ensino de Ciências e Biologia.  
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RESUMO: Este trabalho relata a experiência de estudantes de Licenciatura em 
Ciências Biológicas, do Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do 
Amapá- IFAP, através de um projeto interdisciplinar embasado na BioArte e vinculado 
ao programa PIBID. Tem por objetivo desenvolver a BioArte como alternativa 
educativa de reciclagem, reutilização e de repensar o meio ambiente em áreas de 
palafitas. Para tanto se desenvolve através de uma pesquisa participante, com 20 
alunos do 8° ano do ensino fundamental da Escola Sônia Henriques Barreto. Os 
resultados apontam para importância da implementação de práticas ambientais na 
escola, vinculadas a alternativas educativas inovadoras, que trabalhe a teorização 
associada a realidade dos discentes para despertar o interesse pelas questões 
Ambientais. 

Palavras-Chave: Alternativa educativa. Educação Ambiental. Reciclagem. 

 

INTRODUÇÃO 

O mundo está em constante mudança e junto a este movimento surgem 

diversos problemas socioambientais quase sempre decorrentes do aumento 

populacional, geração e acúmulo de lixo, falta de consciência ambiental, o qual 

provoca não só mudanças no ambiente como também propagação de doenças.  

Nascimento (2018. p.160) articula que município de Laranjal do Jari foi 

criado 1987, está localizado ao Sul do Estado do Amapá e faz divisa com o 

Estado do Pará. A constituição da cidade sofreu forte influência histórica de 

colonização e implantação e funcionamento do Projeto Jari Florestal, 

decorrendo assim mudanças e problemáticas sociais, econômicas e 

ambientais.  
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Clareto (2003, p.29) relata que a cidade é conhecida como Beiradão, a 

maior favela fluvial do mundo, por ter sido construída na beira do rio através 

das palafitas, a região sofre com a falta de saneamento básico, acúmulo de 

lixo, inundações, falta de consciência ambiental por parte da relação homem e 

meio ambiente. Tal conjuntura relaciona-se diretamente com a Escola Estadual 

Professora Sônia Henriques Barreto, já que se encontra localizada nessa área 

de palafitas.  

Dessa forma, considerando a origem do município, juntamente com a 

localização das moradias no entorno da Escola, buscou-se criar o projeto 

através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, 

com o intuito de trabalhar a educação ambiental com os alunos do ensino 

fundamental, mostrando-lhes a reciclagem, como alternativa de reutilizar o lixo, 

trabalhando com temas que desenvolvesse nos alunos ideias e valores que 

sensibilizasse acerca da preservação do meio ambiente e sua importância para 

a vida de toda uma população e o quanto pode ser prejudicial quando ignorada 

sua prática. 

Assim, buscou-se reconhecer a matéria (lixo) como produto advindo dos 

recursos naturais, compreendendo a necessidade de aproveitamento, 

revertendo o atual quadro de desperdício com o lixo, buscando repassar ideia 

clara e objetiva do quanto é importante cuidar do mundo em que se vive 

começando pelo local onde mora, despertando o interesse pela reciclagem, 

estimulando a criatividade e imaginação, tornando-os íntimos da regra dos 4Rs: 

Reduzir; Reciclar, Reutilizar; Repensar.  

 

A BIOARTE COMO ALTERNATIVA EDUCATIVA DE RECICLAGEM  

O ensino em Educação Ambiental faz-se de suma importância diante do 

atual quadro mundial de acúmulo de lixo, uma das formas de descartar ou até 

reaproveitar esse material é através da reciclagem, que acarreta grandes 

vantagens ambientais, reduzindo o acúmulo de lixo e amenizando na produção 

em excesso, embasados na regra dos 4R’s:  

Reduzir: “Consiste em ações que visem à diminuição da geração de 

resíduos, seja por meio da minimização na fonte ou por meio da redução do 

desperdício” (CASTILLIONI, 2016, o); 
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Reciclar: “Esta ação transforma um objeto usado em um novo produto, 

que pode ser igual ou diferente” (PEREIRA, 2017, o); 

Reutilizar: “Quando um produto é reutilizado, este é reaproveitado na 

mesma função ou em diversas outras possibilidades de uso” (CASTILLIONI, 

2016, o). 

Repensar: “Corresponde à atitude que tomamos e que tem 

consequência direta em nossas vidas e ao meio ambiente” (PEREIRA, 2017, 

o). 

Conhecer a regra dos 4R’s, é de fundamental importância para se criar 

uma mente mais consciente e transformadora. O tema foi selecionado através 

da observação dos graduandos sobre o entorno da Escola Sônia Henriques 

Barreto, o qual nota-se que as áreas alagadas do Município continuam com 

fornecimento escasso ou inexistente de serviços básicos, a maior parte dos 

lixos caseiros continuam sendo despejados no rio, acumulando-se embaixo das 

casas, colocando em risco a saúde dos próprios moradores desse local. O que 

motivou os futuros docentes a trabalharem dentro dessa temática com intenção 

de mudar tal realidade.  Para Santos (2017, p. 7) “cabem às escolas 

apresentarem alternativas, como projetos, rodas de conversa, passeios entorno 

da escola e entre outros para conscientizar as crianças desde cedo.” 

Sensibilizar a criança e o jovem desde cedo é importante para que se 

tornem cidadãos sabedores de seus direitos e deveres. Para Pelicone (1998, p. 

22) “A educação ambiental tem como objetivo, portanto, formar a consciência 

dos cidadãos e transformar-se em filosofia de vida de modo a levar a adoção 

de comportamentos ambientalmente adequados, investindo nos recursos e 

processos ecológicos do meio ambiente”. 

As atividades desenvolvidas pelos graduandos, foram através de 

palestras e oficina de reciclagem, desenvolvidas inicialmente em uma turma do 

8°ano do ensino fundamental, com aulas práticas, onde o aluno teve 

entendimento sobre a importância dos 4Rs: Reduzir, Reciclar, Reutilizar e 

Repensar, o qual envolveram conteúdos transversais, trabalhando matérias 

como História pois falou-se sobre a origem do município e de como surgiu os 

problemas ambientais;  Ciências  enfatizando questões relacionadas ao lixo e 
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suas consequências; Artes através das oficinas de reciclagem, que juntas 

resultaram na sensibilização ambiental.  

Para Freire (2006, p.30) “[..] ontem como hoje, jamais aceitei que a 

prática educativa devesse ater-se apenas à leitura da palavra, à leitura do 

texto, mas também à leitura do contexto, à leitura do mundo”, em sala de aula 

não se pode ensinar apenas a leitura de texto, mas sim apresentar argumentos 

que levem o aluno a interpretar de forma correta aquilo que está lendo, 

associa-lo com o mundo que o rodeia e identifica-lo em sua realidade, nesta 

visão a prática docente dos graduandos em Ciências Biológicas foi buscar 

didáticas inovadoras, o qual foi dividida em três fases: 

 1° Fase: No primeiro momento foi realizado uma palestra com os 

seguintes tópicos: O que é lixo?; Perigos do lixo acumulado; A coleta de lixo; 

Leituras visuais (fotos do bairro central e do Rio Jari – cidade Laranjal do Jari 

AP); Onde os lixos são despejados;  Reciclagem e a regra dos 4Rs; 

Apresentação do vídeo: “Ó o lixo no chão” - Aquarela kids, paródia da música 

“Olha a explosão” – Mc Kevinho. Utilizando de uma linguagem fácil e acessível 

aos alunos, a paródia trouxe uma mensagem de educação ambiental. 

 Foi apresentado aos alunos imagens dos locais de referência do 

município para leitura visual da realidade em que vivem, havendo entusiasmo e 

envolvimento através de relatos de experiência, a comparação com as riquezas 

naturais do município com as áreas que sofrem com acúmulo de lixo foram 

instrumentos em que os alunos puderam compreender que fazem parte 

daquele ambiente e são responsáveis por cuidar dele. 

Durante a palestra, a participação dos alunos foi satisfatória, pois na 

medida em que se apresentavam os tópicos e as imagens, e os graduandos 

instigavam os conceitos de educação ambiental, os alunos colaboravam 

através de suas experiências e conhecimentos. 

A palestra foi encerrada com a dinâmica “Teia da Natureza” que tem por 

objetivo mostrar que todo ecossistema está interligado e equilibrado. Para 

realização desta dinâmica foi utilizado um novelo de barbante, no qual cada 

aluno prendeu em sua mão, e aos poucos foram explanando sua opinião sobre 

o meio ambiente e o que entenderam da palestra. 
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A reciclagem tem várias vantagens para o meio ambiente, pois ajuda na 

diminuição de resíduos nos lixões, tendo reaproveitamento de recurso vindo da 

natureza, estimula a separação de resíduos, direciona a população sobre a 

forma correta de descarte do lixo, e outra vantagem de acordo com Fonseca 

(2012, n.p.) “a reciclagem gera empregos e renda para muitos catadores, que 

além de vender os materiais recicláveis, eles também podem se transformar 

em objetos de decoração, brinquedos, utensílios dentre outros”. 

2° Fase: realizou-se a primeira oficina de reciclagem, a qual os alunos 

reaproveitaram garrafas pets, onde o centro foi utilizado para confecção de 

uma caixa de presente e as pontas reutilizadas para montagem de brinquedos 

(vai e vem). Os materiais utilizados nas oficinas foram garrafas pets, papel 

cartão, E.V.A, fita e cola. Durante a oficina se alcançou o objetivo esperado, 

todos participaram de forma satisfatória, onde os graduandos tiveram a 

percepção do quanto é necessário que se tenha aula prática. 

O encerramento ocorreu com a brincadeira “dança das cadeiras”, essa 

muito conhecida localmente consiste no posicionamento estratégico de 

diversas cadeiras, sempre com uma quantidade menor que o número de 

participantes, toca-se uma música, nesse caso foi a própria paródia já utilizada 

anteriormente e quando a música parar, o participante deve ser rápido e sentar 

numa cadeira, cada término uma pessoa fica sem lugar para sentar, essa 

saindo da brincadeira e consequentemente retira-se uma cadeira; ao final, 

restam apenas duas pessoas para uma cadeira.  

O objetivo desta foi passar para os alunos a importância da preservação, 

as cadeiras simbolizam os recursos naturais, que se utilizados de forma 

errônea estarão cada vez mais escassos e será difícil o acesso de todos para 

com esses recursos, que já não serão mais suficientes, houve grande 

entusiasmo por parte de todos os envolvidos, interação essa que resultou no 

sucesso do entendimento de forma divertida e espontânea atingindo a proposta 

que tem como foco “conscientizar sobre a importância da preservação da 

natureza, antes que a mesma seja insuficiente para o tamanho da população” 

(JIOCONDA, 2008, on-line). 
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O projeto ainda se encontra em andamento, a proposta está sendo 

executada durante o 1° semestre do ano letivo 2019, para que mudanças 

concretas possam vir a acontecer durante e após o processo, objetivando 

executar intervenções inovadoras e significativas englobando a BioArte, que irá 

incluir tanto a reciclagem/reutilização como proposta de se trabalhar com 

confecção de porta treco feitas através de latas, vidros e caixas; chaveiros e 

estojo de garrafa pets;  lixeiras de pneus, com materiais que antes iriam para o 

lixo, almejando a formação de uma visão crítica do aluno. 

Pensando em promover o bem-estar através da criação de um espaço 

de convivência com assentos sustentáveis, esses a serem confeccionados 

através de pallets recuperados, com a finalidade de não apenas 

reaproveitamento de materiais descartados, mas também dessa área para 

interação dos alunos que se notou essencial. 

Diante da observação da carência de informação acerca de assunto tão 

relevante (Educação Ambiental), tanto por parte dos alunos como dos próprios 

moradores, os graduandos julgaram ser necessário expandir o então projeto 

para outros níveis escolares, convidando a própria comunidade para participar 

das palestras e atividades de modo a atingir um número cada vez maior e 

assim alcançar em massa a proposta principal já mencionada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É notável a importância indispensável de olhar com atenção cada 

realidade dentro de um contexto global, utilizando de mecanismos teóricos e 

práticos atribuídos à realidade local/regional dos educandos, de modo a 

promover reflexões que impulsione mudanças atitudinais e comportamentais na 

forma como se relacionam com o meio em que vivem. 

          A reciclagem se mostra como uma alternativa tanto para se trabalhar 

com alunos em sala de aula, quanto com a comunidade, com o propósito de 

criar hábitos, o qual ajudarão no dia a dia, sensibilizando sobre a forma certa 

de descartes do lixo doméstico e o tempo de decomposição, o qual passarão a 
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entender o porquê de não se jogar lixos nos rios, além disso, pode ainda gerar 

fonte de renda.   

A execução do projeto através de oficinas de reciclagem, dinâmicas, 

paródias e leituras visuais de fotos do município o qual se mostrava as riquezas 

naturais em contrapartida ao acúmulo de lixo, pode promover o repensar e 

compartilhar novos meios de preservação e renovação do meio o qual estão 

inseridos, pondo-os em práticas no dia a dia. E assim, que criem posturas 

responsáveis na escola e em casa, que levem a interações construtivas; zelar 

pelos direitos próprios e alheios a um ambiente cuidado, limpo e saudável.  
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RESUMO: Este trabalho contribui na formação de professores de ciências a partir da 
percepção ambiental de moradores da Praia de Ajuruteua. Foram realizadas 26 
entrevistas, contendo questões socioeconômicas, e questões semiestruturadas sobre 
a percepção ambiental dos residentes. Como poucos entrevistados cursaram o ensino 
fundamental, e outra parte apenas ingressou e não concluiu o ensino médio, os 
mesmos não souberam conceituar o que seria impacto ambiental. Os resultados deste 
trabalho ressaltam a importância do conhecimento acerca dos impactos que a ação 
antrópica vem causando nas praias, influenciando no apoio ao diálogo entre 
moradores locais e demais atores, e no processo de aprendizagem de professores em 
formação, buscando a resolução dos conflitos ambientais e sociais nestes 
ecossistemas. 

Palavras chave: Licenciandos; Ciências Naturais; Impacto ambiental; Sensibilização 

ambiental; Zonas costeiras. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O acesso à praia de Ajuruteua ocorre por via da rodovia PA-458, que 

liga o centro de Bragança com a praia, a alteração da paisagem natural é um 

importante indicador do nível de urbanização e antropização da região costeira. 

De acordo com Silva (2004) a avaliação do grau de ocupação e dos impactos 

ocorridos nas zonas costeiras, deve ser avaliada a partir da análise dos 
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seguintes aspectos: paisagem natural, poluição de canais ou rios, lixo e 

construções fixas à beira-mar. 

No decorrer dos anos, a urbanização das áreas costeiras apresentam 

elevado crescimento populacional, como resultado do potencial comercial, 

pesqueiro e turístico, sendo bastante rentável para a região. No entanto, este 

avanço ao litoral tem ocorrido de maneira rápida e desordenada, causando 

sérias alterações ambientais e sociais nas populações locais, que são 

formadas, principalmente, por pescadores artesanais, coletores de 

caranguejos, marisqueiros e pequenos comerciantes (PEREIRA, 2006).  

À vista disso, a análise da percepção ambiental, individual ou coletiva, 

dos diferentes grupos sociais pode revelar perspectivas, finalidades e objetivos 

diversos em relação à conservação da natureza. Estes referenciais 

diferenciados entre os grupos sociais são fundamentais para a estruturação, 

organização e realização de ações mitigadoras, projetos de gestão, assim 

como na execução de atividades e programas de educação ambiental 

(MACEDO, 2000). 

Diante do exposto, percebe-se que a educação ambiental é de extrema 

importância e deve ser abordadas nas escolas, comunidades, assim como, os 

profissionais da educação devem estar engajados nessa luta almejando 

mudanças de atitudes quanto ao ambiente, para que possam desenvolver uma 

percepção e sensibilização ambiental mediada por atitudes sensíveis e 

responsáveis quanto à natureza. Para tanto, algumas questões podem ser 

levantadas, como por exemplo, de acordo com Medina (2001) a capacitação 

em Educação Ambiental para os professores do ensino fundamental, implica 

principalmente fazer com que eles vivam, no próprio curso, uma experiência de 

Educação Ambiental. Ou seja, dar-lhes os instrumentos necessários para 

serem os agentes de sua própria formação futura. 

 

JUSTIFICATIVA 

Dada importância das zonas costeiras, buscou-se desenvolver um 

estudo de caso na Praia de Ajuruteua que está localizada a 36 km da cidade de 
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Bragança-Pa, identificando as consequências da ação antrópica no ambiente, 

através da vivência e experiência do morador local. A adoção dessa 

abordagem contribui para uma visão crítica e reflexiva da população sobre 

noções de proteção ao meio ambiente contribuindo com o reconhecimento do 

valor da sociedade civil como agente transformador capaz de nortear e efetivar 

as ações de políticas públicas nas zonas costeiras, bem como influenciar na 

formação de profissionais de educação no ensino de ciências fora do ambiente 

acadêmico. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Este trabalho visa contribuir na formação de professores no ensino de 

ciências a partir de uma análise da percepção socioambiental dos moradores 

da Praia de Ajuruteua. 

 Objetivos Específicos 

✓ Discutir Educação Ambiental, além da sala de aula, como contribuição 

para formação acadêmica. 

✓ Compreender a condição socioambiental da população; 

✓ Identificar o grau de conhecimento da população sobre as questões 

socioambientais 

✓ Analisar a percepção ambiental dos moradores da Praia de Ajuruteua. 

 

METODOLOGIA 

A partir da disciplina de Educação e Meio Ambiente no Ensino de 

Ciências na turma de Ciências Naturais 2016, na UFPA Campus Bragança, o 

grupo teve a iniciativa de realizar um estudo voltado para analisar o nível de 

conhecimento dos entrevistados sobre a percepção ambiental dos moradores 

da praia de Ajuruteua. A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas 

semiestruturadas, de modo aleatório.  Os moradores foram abordados em suas 
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residências, onde foi explicado o motivo do estudo e assim solicitado à 

participação do morador, após a aplicação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). No decorrer das entrevistas foram obtidas informações 

sobre questões socioeconômicas quanto ao gênero, idade, grau de instrução, 

bem como o conhecimento local sobre as questões pertinentes referentes à 

concepção de impactos e problemas ambientais e o que poderia ser feito para 

solucionar tais problemas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Aspectos socioeconômicos 

O nível de escolaridade dos entrevistados foi bastante representativo. 

Cerca de 7,69% não sabiam ler, estes relataram que quando mais novos não 

tiveram oportunidade de estudar, devido às dificuldades que existiam naquela 

época. Um total de 23,08% não concluiu o ensino fundamental; 7,69% 

concluíram o mesmo; 61,64% ingressaram o ensino médio, mas apenas 

46,16% concluíram o mesmo.  

O tempo de moradia dos entrevistados no local de estudo variou de 1 a 

20 anos, sendo o tempo médio de 12,57 anos. A maioria dos entrevistados 

(46,16%) apresentou um tempo de moradia na região superior a 15 anos. Os 

entrevistados que residem há mais tempo na região apresentam um amplo 

conhecimento de senso comum da localidade em que vivem, através de 

experiências vividas e compartilhadas cotidianamente, contribuindo para uma 

maior percepção das condições ambientais do local. 

 

Aspectos socioambientais 

Quando perguntado aos moradores sobre questões ambientais 15,40% 

souberam definir impacto ambiental, 53,84% não souberam de nenhuma 

maneira conceituar impacto ambiental. No entanto, 30,76% não souberam 

definir, mas souberam exemplificar impacto ambiental. Muitos referiram 

impacto ambiental como: “destruição da natureza”, “Ondas grandes e ventos 
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fortes”, “mudanças constantes na natureza”, ”turismo desordenado”, “Poluição 

e construção de casas as margens da praia”, e “o desmatamento, o esgoto e o 

lixão a céu aberto”. 

Como boa parte das pessoas entrevistadas possuírem apenas o ensino 

fundamental e a maioria concluído o ensino médio. A maioria dos entrevistados 

não soube conceituar o que seria impacto ambiental. Concluindo-se que o 

referido assunto não é abordado de forma transversal nas disciplinas do ensino 

básico, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). 

No Brasil, a definição legal de impacto ambiental é instituída pela 

Resolução CONAMA 01 de 17 de janeiro de 1986. Em seu art. 1º a Resolução 

define impacto ambiental como sendo:  

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou 
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 
matéria ou energia resultante das atividades humanas, que 
direta ou indiretamente afetem:  
I. a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II. as atividades sociais e econômicas; 
III. as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  
IV. a quantidade dos recursos ambientais. 

Quanto as possíveis soluções para os problemas existentes na praia 

de Ajuruteua, os entrevistados citaram a construção de uma Orla (57,69%); 

Educação ambiental e a conscientização da população e dos órgãos 

competentes (30,78%); não sabem (11,53%). 

De acordo com o Tratado de Educação Ambiental para as Sociedades 

sustentáveis e Responsabilidade Global, formulado no ECO-92, a educação 

ambiental afirma valores e ações que contribui para a transformação humana e 

social e para a conservação ecológica. Através da educação ambiental é 

estimulada a formação da sociedade justa e ecologicamente equilibrada, que 

conservem entre si relação de interdependência e diversidade, garantindo 

mudanças na qualidade de vida e maior consciência de conduta pessoal, o que 

muitos autores chamam de consciência ambiental. 

Quando perguntado quais seriam os principais resíduos mais 

descartados na localidade, as respostas foram: 49,60% afirmaram produzir 

mais resíduos plásticos e 28,30% resíduos orgânicos, sendo que a maioria do 
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destino do lixo é dada à coleta pública (73,58%), queima (18,87%), reciclagem 

(3,77%), e o restante (1,89%) não responderam. 

Na praia de Ajuruteua a maioria do destino dado ao lixo foi de coleta 

pública, isso pode ser um indício de que a coleta realizada pela administração 

pública está ocorrendo na cidade, diferente do encontrado por Macedo (2011), 

que registrou na Área de Preservação Ambiental da ilha de Algodoal - 

Maiandeua, que a falta de coleta pública induz os moradores à queima do lixo 

produzido. Na qual a queima do lixo pode acarretar a liberação de produtos 

tóxicos na atmosfera, ocasionando a poluição do ar e afetando diretamente a 

saúde humana. Ao ser feita a coleta pública, esse lixo vai diretamente para o 

lixão a céu aberto ou sobre o solo, e essa prática pode causar infiltrações e 

poluição de águas subterrâneas.  

Quando perguntado se notaram alguma diferença no local nos últimos 

anos, 83,02% responderam sim e apenas 16,98% disseram que não. Entre 

essas diferenças observadas: avanço do nível do mar (41,96%), 

desaparecimento das dunas de areia (19,70%), aumento do acumulo de lixo 

(14,22%) e erosão (7,14%). A poluição da praia pode ser uma consequência da 

falta de conscientização ambiental e com isso o desrespeito em jogar lixo nas 

proximidades da zona costeira. 

O crescimento desordenado no local fez com que muitos ocupassem 

as margens da praia, e com isso provocando modificações nesse ambiente. A 

retirada da vegetação de restinga, vem ocasionando a exposição do solo e 

contribuindo para o processo de erosão. Devido à retirada das vegetações e 

das dunas de areia para construção de casas, e a falta de consciência de 

alguns frequentadores da praia, geram o acúmulo de lixo e contribuem para a 

poluição desse ecossistema costeiro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da realização das entrevistas pôde-se analisar o conhecimento 

local dos moradores em relação à praia de Ajuruteua. Por meio de conversas 

com os entrevistados foi possível perceber que é baixo o índice de pessoas 
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que detêm conhecimentos socioambientais, pois a maioria não entende os 

reais motivos pelo qual a praia de Ajuruteua está sofrendo impactos.  

Na localidade, há determinados impactos ambientais como a poluição 

do solo e da água, a ocupação desordenada e crescimento da população, a 

edificação de moradias em locais inapropriados na margem da praia, que 

precisam ser repensadas e novos hábitos estimulados. No entanto, ainda é 

necessário que haja uma sensibilização dentre os moradores do local, mas 

também é preciso que as autoridades públicas tenham a percepção real sobre 

os problemas que vem afetando a localidade. Essa percepção alimenta o 

processo de preservar, de julgamento perceptivo, enquanto que o 

conhecimento é um processo de reflexão crítica acerca da natureza. 

Além do mais, como professores em formação, estudar na prática é 

muito mais significativo. Com a abordagem desse trabalho podemos analisar e 

compreender a necessidade de medidas através de ações socioeducativas 

como palestras, oficinas, encontros, dentre outras atividades que 

possibilitassem a participação dos moradores locais, para que juntos 

pudéssemos criar métodos, nos quais minimizariam tais problemas ambientais 

que foram encontrados. 
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo a proposição de ação experimental 
investigativa, dentro de uma Sequência de Ensino investigativa (SEI), envolvendo os 
resíduos sólidos no ensino e aprendizagem de Ciências no ensino fundamental (5º e 
6º ano). Com abordagem qualitativa e características descritivas constituídos com 
base em videogravações, os resultados apontam que a proposta é adaptável e 
potencializa visão sistêmica e integrada da temática ambiental realizada com os 
alunos participantes do Clube. Aponta-se indicativos de aprendizagens significativas 
nas ações realizadas em espaços não formais de educação científica e ambiental.  
 
Palavras-Chave: Ensino investigativo, Meio ambiente, Sequência de Ensino 
Investigativo.  
 

 

INTRODUÇÃO 

O Clube de Ciências Prof. Dr. Cristovam Diniz, surgiu com o objetivo de 

implementar um ambiente alternativo de ensino e aprendizagem de ciências e 

matemática, em prol da popularização das ciências, da iniciação científica 

infanto-juvenil, e da formação inicial e continuada de professores (ROCHA; 

MALHEIRO, 2018).  

Neste contexto, o caso da temática dos Resíduos Sólidos (RS) tem sido 

bastante debatido mundialmente, em função dos impactos que o 

gerenciamento e sua destinação inadequados causam ao ambiente e à 

sociedade (FAGIONATO-RUFFINO; SANTOS, 2010).  

Para as autoras, a geração de resíduos é inerente à existência humana, 

intensificando-se e diversificando-se em função de contextos sociais, culturais, 

econômicos e tecnológicos. Na sociedade contemporânea, “predomina a 

relação equivocada entre bem-estar e consumo, em que quanto maior o 

mailto:joaomalheiro@ufpa.br
mailto:vitormalheiro3@gmail.com
mailto:joaoigormalheiro@hotmail.com
mailto:carlojtr@hotmail.com
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consumo, melhor a qualidade de vida, abrindo espaço para a produção de bens 

descartáveis muitas vezes desnecessários” (FAGIONATO-RUFFINO; 

SANTOS, 2010, p.139).  

 Desta forma, torna-se importante abordar o tema RS com crianças em 

processo de ensino e formação, pois em muitas escolas a questão é abordada 

na forma de projetos temáticos que, na maioria das vezes, resumem-se a 

atividades de reciclagem de papel, coleta seletiva e atividades com sucatas 

(reutilização), enquanto a questão da redução do consumo permanece 

intocada.  

Portanto, este trabalho tem o intuito de propor estratégia de ação 

experimental investigativa, com o fim de permitir ensino e aprendizagem sobre 

RS articulada a Sequência de Ensino Investigativa (SEI) que está organizada 

em sete etapas, a fim de possibilitar, ao final, uma visão sistêmica e integrada 

do assunto ao público infanto-juvenil.  

 

 

A GUISA METODOLÓGICA 

Para obtermos uma visão multifacetada do fenômeno em estudo na 

proposta, adotamos uma abordagem qualitativa (FLICK, 2009) e com análise 

através dos procedimentos de caráter experimental investigativo associando-se 

as sete etapas de SEI utilizadas no Clube de Ciências. (CARVALHO, et al., 

2009).  

A pesquisa foi realizada no Clube de Ciências Prof. Dr. Cristovam Diniz 

– UFPA/Campus Castanhal, podendo ser utilizada e adaptada em diversos 

contextos de ensino. As SEIs incluem leitura de imagem de vídeo didático 

(Resíduos sólidos e Educação ambiental - Lixo17), experimentos, visitas 

monitoradas, bem como verificação de condições ao entorno do Clube. Os 

materiais didáticos utilizados: Luvas de borracha, balanças, sacos plásticos, 

palitos de sorvete de madeira com orientações sobre segurança e cuidados na 

experimentação. 

 
17 Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=MiuIckYJfQY. Acesso em: 10 fev. 2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=pvlncGoMboQ. Acesso em: 10 fev. 2019. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MiuIckYJfQY
https://www.youtube.com/watch?v=pvlncGoMboQ
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Combinamos diferentes instrumentos para construção de dados, como a 

análise do conteúdo (BARDIN, 2010) e características de experimentação 

investigativa adaptada de Carvalho et al. (2009). 

 
 

DISCUSSÕES E IMPLICAÇÕES DA PROPOSTA 

Antes de o professor iniciar a SEI, a atividade inicia com uma 

contextualização sobre a temática para despertar o interesse das crianças. 

Para isso, diversas formas podem ser utilizadas: história ou dramatização roda 

de conversa ou um filme didático de curta duração, com leitura de imagem. A 

turma é dividida em equipes de até cinco alunos. A formação de pequenos 

grupos de alunos é fundamental para o desenvolvimento de diálogos e 

favorecer que todos os alunos tenham a oportunidade de manipular os 

materiais. Então, os alunos entram em contato com os materiais 

disponibilizados para a realização do experimento. 

A problematização inicial - é um momento de fundamental importância, 

tanto para o professor, como para o aluno. Ao organizar as informações e 

explicações reforçadas, por exemplo, pelo vídeo didático, se oportuniza ter 

mais condições para que os estudantes possam apreender de forma 

contextualizada, estimulando o desenvolvimento cognitivo por meio de um 

conhecimento proveniente do senso comum e das experiências vividas, para 

então  reproblematizá-las (CARVALHO et al., 2009).  

Neste sentido, para conhecer a percepção dos alunos sobre o assunto e 

iniciar uma discussão sobre o que cercam a temática RS, o professor 

questiona: O que é lixo? O que é resíduo sólido? Os alunos refletem e 

registram suas respostas. Em grupos, os estudantes discutem, a fim de 

responder à questão. Em seguida, os alunos também fazem a leitura de 

imagem do filme didático. É importante nunca dar respostas, e sim, responder 

com outras perguntas aos questionamentos dos alunos. Feito isso, o professor 

verifica a separação dos grupos de até cinco alunos, então, distribui o, material 

didático – parte dele pode ser distribuída antes da proposição do problema, 

tendo a atenção de alguns materiais não desviar a atenção dos alunos 

(CARVALHO, et al., 2009).  
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Na sequência vêm os momentos que correspondem a segunda e 

terceira etapas - Agir sobre os objetos para ver como eles reagem e para 

obter o efeito desejado - depois de levantado o problema, o grupo inicia a 

elaboração do procedimento da experimentação investigativa, definindo o que 

será feito para responder à pergunta proposta inicialmente. É importante que o 

professor acolha as diferentes sugestões. Isso não significa que ele não possa 

suscitar questões para que as crianças reflitam e reelaborem seus 

procedimentos; pelo contrário, a presença do professor é fundamental.  

Nesta etapa os alunos vão interagir com o material didático, analisando 

suas características (textura, forma, resistência, cor e espessura) no sentido de 

imaginarem possibilidades para a resolução do problema proposto pelo 

professor. A discussão sobre segurança na utilização dos materiais e o 

procedimento é necessária e pode ser enriquecida caso as crianças 

apresentem propostas diferentes que possam ser desenvolvidas em grupos 

(SHIEL, et al., 2010). 

Após a problematização, e distribuição dos materiais, o professor 

acompanha os alunos na coleta de lixo ao entorno do Clube de Ciências e ao 

final reproblematiza a pergunta aos alunos: Quais RS são produzidos ao 

entorno do Clube? Os alunos registram individualmente. Em seguida, o 

professor pergunta: Em qual quantidade? O que tem mais?  

Sugere-se que os alunos analisem os RS produzidos ao entorno do 

Clube, separando os materiais de acordo com sua constituição. Terminada a 

separação, cada grupo apresenta os critérios que utilizou para a tarefa. É 

provável que já consigam separá-los por tipos adequadamente: plástico, metal, 

papel, restos de alimentos e rejeitos. Caso tenha havido diferentes formas de 

agrupar os materiais, o professor promove uma discussão a fim de entrarem 

num consenso. Feito isso, os alunos pesam os materiais separados por tipos e 

anotam os resultados. Concluindo a coleta, os grupos apresentam os dados, 

registram e comparam os resultados.  

  Após o professor constatar que os grupos terminaram de resolver o 

problema, é hora de recolher todo o material didático utilizado na 

experimentação investigativa. Isso é importante, para que os alunos não 

continuem brincando com os mesmos, mantendo a concentração na SEI.  
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  Na etapa tomando consciências como foi produzido o efeito 

desejado, os grupos são desfeitos e organizados em semicírculo para um 

debate entre todos os alunos e o professor que têm papel importante nesta 

etapa. Onde deve solicitar aos estudantes que expliquem para os colegas o 

que foi feito para resolver o problema (CARVALHO, 2013). 

A organização do tempo e o espaço proporcionam a sistematização 

coletiva do conhecimento, uma vez que, é comum todas as crianças desejarem 

falar, mesmo que seja para repetir o que o outro colega já disse. O professor 

deve ser solícito e ouvir com atenção e entusiasmo o que cada aluno tem a 

dizer (MALHEIRO, 2016).  

Concluída a etapa anterior, o professor deverá orientar os alunos para 

que respondam o problema inicial, analisando a validade ou não das hipóteses 

levantadas, dos procedimentos utilizados e das implicações decorrentes.  

Dando explicações causais – Nesta etapa, em várias ocasiões, os 

alunos voltam apenas a explicar novamente o que foi feito para o experimento 

ser realizado. Nesse caso, apesar do aluno ainda não ter alcançado o nível de 

resposta que se almeja, deve escutar pacientemente os alunos para, em 

seguida, refazer a pergunta inicial. Os alunos perceberão que precisam 

apresentar o fato concreto evidenciado na execução do experimento e que 

indica a resolução do problema. 

Uma forma de buscar mais participação dos alunos, levando-os a tomar 

consciência da ação deles é fazer perguntas como: Como vocês conseguiram 

resolver o problema? Por que vocês acham que deu certo? Como vocês 

explicam o porquê de ter dado certo? Essas ações levam ao início do 

desenvolvimento de atitudes científicas, como o levantamento de dados e a 

construção de evidências.  

Com esses tipos de perguntas, “os alunos buscarão justificativas para o 

fenômeno ou mesmo explicação causal, manifestando argumentações” 

(CARVALHO, 2013, p. 12). Essa explicação das causas do fenômeno 

experienciado leva os estudantes à busca de uma palavra ou conceito que 

possa ilustrar claramente o fenômeno vivenciado, possibilitando a ampliação do 

seu vocabulário (MALHEIRO, 2016). 
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  A sexta etapa: Escrevendo e desenhando - é a etapa de 

sistematização individual do conhecimento. Após discutirem com seus pares e 

depois no semicírculo com todos sob a supervisão do professor à resolução do 

problema é necessário, agora, fazer abstrações individuais através da 

solicitação para que escrevam e desenhem sobre o que aprenderam na SEI.  

A orientação é que os alunos não construam seus escritos e desenhos 

no modelo de relatório, nos quais são padronizados. Assim, o processo de 

desenvolvimento do desenho infantil, considera maior possibilidade de acesso 

ao papel e ao lápis, sob a ótica de diferentes concepções teóricas (ROCHA; 

MALHEIRO, 2018). É fundamental que o professor possa tratar de situações 

familiares com os alunos, estimulando-os a pensar sobre seu mundo físico e a 

relacionar as ideias desenvolvidas com suas realidades.  

Relacionando com a realidade e o cotidiano - É o momento em que o 

professor deve planejar uma atividade que possa contextualizar e aproximar a 

atividade experimental investigativa realizada, com eventos vivenciados pelos 

alunos no cotidiano.  

Nesse sentido, o professor conduz os alunos visando reunir as diversas 

opiniões, sobre: Para onde vão os resíduos sólidos de sua casa? E o da 

escola? Que outros destinos podem ter os resíduos produzidos numa cidade? 

Quais produtos consumimos? Em grupos, os alunos montam um quadro dos 

principais produtos que consomem, discriminando se são indispensáveis ou 

não, qual o resíduo gerado e se podem ser substituídos por outros produtos 

com menos produção de resíduo, como no exemplo do quadro 1. 

Quadro 1: Discriminação de produtos 

Produto Dispensável (sim ou 
não) 

Resíduo gerado Pode ser substituído 
por... 

Fonte: Baseado em Shiel, Orlandi e Fagionato-Ruffino (2010). 

Comparando os resultados dos diversos grupos e das diferentes fontes 

do experimento, das hipóteses iniciais e elaboração de relações associadas 

com a realidade é quando o professor deve manter-se atento para que, a partir 

das divergências, do confronto de diferentes pontos de vista e/ou de novas 

questões que surjam, os alunos ampliem percebam que a ciência faz parte de 
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suas realidades. Complementando esta última etapa, pode ser exibido um filme 

didático sobre Educação Ambiental, com leituras de imagens do mesmo. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

A utilização de SEI na perspectiva da educação ambiental com Resíduos 

Sólidos configura-se como uma atividade viável e eficaz para ser desenvolvida 

em espaços formais e não-formais no ensino de biologia, tal como a proposição 

apresentada neste trabalho, não deve ser entendida como uma receita a ser 

seguida, mas, como uma amostra, uma provocação à reflexão, sobre as 

possibilidades que esta prática ganha, se vinculada ao que “não basta só 

fazer”, é preciso fazer e ter consciência do que se faz. Na medida em que 

estimulam o professor a pensar sobre sua prática, sobre a sua finalidade, a 

questionar-se sobre o quê, por que e para quê ensinar. 

Finalizamos, enfatizando que a eficácia do Clube de Ciências Prof. Dr. 

Cristovam Diniz, como espaço aberto à alfabetização científica, privilegiando a 

seleção de conteúdos que levem em conta a relevância de temas sociais e 

ambientais, orientadas para o desenvolvimento de capacidades ligadas à 

responsabilidade e educação em valores, de forma a colocar os aspectos 

atitudinais e procedimentais no mesmo nível de importância dos aspectos 

conceituais no ensino de Ciências. 
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RESUMO: A introdução aos conceitos básicos sobre Química e Física para alunos do 
9º ano do ensino fundamental não é uma tarefa fácil. Considerando-se a necessidade 
de tal formação, o presente artigo visa apresentar aspectos decorrentes do estudo de 
ciências por meio da Literatura de Cordel.  A experiência foi desenvolvida com alunos 
de quatro turmas da EMEF18 “Dr. Raymundo Chaves”, Óbidos-PA. A partir da 
mediação pelo professor, compreendemos que o desenvolvimento dos estudantes na 
produção e socialização dos livretos em Literatura de Cordel com temas de seu 
interesse, tornou a poesia e a ludicidade uma excelente estratégia de ensino, favorável 
na promoção da participação ativa dos estudantes no processo ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciência, Literatura de Cordel, Contextualização. 

 

INTRODUÇÃO 

Este texto aborda um relato de uma prática desenvolvida no componente 

curricular de Ciências na EMEF “Dr. Raymundo Chaves”, município de Óbidos-

PA. A motivação para o desenvolvimento desse trabalho se deu em virtude da 

observação das práticas desenvolvidas pelos docentes da escola, no bimestre 

anterior. Constatou-se que, tratava-se de aulas descontextualizadas, pautadas 

apenas na transmissão de conhecimentos, onde o aluno tem pouca 

participação no processo educativo. (DELIZOICOV, ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011). 

Além disso, queríamos utilizar os espaços verdes da escola, 

aproveitando as sombras das árvores para desenvolver as aulas de ciências, 

tendo em vista que, as salas de aulas da escola possuem pouca ventilação e a 

sensação térmica no município de Óbidos-PA é bem elevada, como em todas 

as cidades da região norte do país. Nestas condições, as salas de aula ficam 

inapropriadas à concentração dos estudantes, além de tudo, neste bimestre, a 

escola sofreu com a perda trágica de uma aluna, deixando professores e 

 
18 Escola Municipal de Ensino Fundamental “Dr. Raymundo Chaves”. 
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alunos perplexados, tais eventos somados tiraram o foco dos estudantes nas 

aulas de ciências.  

No intuito de superar a prática conteudista, de participação passiva, e de 

resgatar o interesse dos alunos e proporcionar as aulas mais atraentes, 

buscamos desenvolver novas maneiras de ensinar, por meio da prática de 

ensino que garantissem a participação ativa dos estudantes nas aulas, para 

tanto, passamos a utilizar a Literatura de Cordel19. A intenção dessa proposta 

de ensino consistia em proporcionar com que os alunos manifestassem 

dúvidas e curiosidades sobre fenômenos do cotidiano e, por meio da escrita em 

versos eles apresentassem respostas a respeito do tema pesquisado.  

Conforme defende Zóboli (1998) a “poesia é um instrumento educativo 

que gera imagens e visões poéticas fictícias, estimula a motivação e inflama, 

aguça a imaginação e, quem aprende passa a adquirir novas atitudes”.  Neste 

sentido, a utilização da poesia em Literatura de Cordel como recurso didático 

visa, sobretudo, estimular a leitura entre os estudantes, do livro didático e 

outras fontes de pesquisa, despertar a criatividade para a elaboração de 

poesias musicalizadas e, desta forma, eles assumam o protagonismo na 

construção do conhecimento. 

No mundo tecnológico, a atuação do professor na mediação do processo 

ensino-aprendizagem é muito importante, pois, é ele que, estimula a 

curiosidade, facilita a pesquisa de informações disponíveis na internet e auxilia 

no aprofundamento do tema investigado. O aprofundamento teórico de temas 

de interesse dos estudantes possibilitará o desenvolvimento de competências e 

habilidades de pensar e agir frente a fenômeno e/ou situação por eles 

vivenciadas (KRASILCHIK, MARANDINO, 2007).  

Neste trabalho, buscamos compreender as potencialidades da utilização 

da literatura de cordel no ensino de ciências, considerando as dúvidas e 

 
19 O interesse para a utilização da literatura de cordel surgiu a partir da leitura de uma situação 

ocorrida no Município de Óbidos. A forma como foi relatada chamou a atenção, e por isso 

vimos a potencialidade para articular as atividades de Ciências com os alunos por meio deste 

gênero literário. 
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curiosidades de temas de interesse dos estudantes de situações/fenômenos do 

cotidiano, bem como, a sua articulação com os objetos de conhecimentos do 

livro didático. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

A experiência relatada foi realizada na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (EMEF) “Dr. Raymundo Chaves”, a referida escola está situada 

no Município de Óbidos, no Estado do Pará, no seu quadro docente possui 

professores capacitados e que atuam em outras escolas da rede municipal e 

estadual. A escola possui sala de leitura e de informática, não possui 

laboratório multidisciplinar, as salas de aulas são refrigeradas por ventiladores, 

possui poucos espaços verdes suficientes para garantir sombra e um 

microclima mais agradável. 

A escola tem uma clientela própria do bairro de sua localização, de 

bairros adjacentes e da zona rural. No ano de 2018, a escola possuía 932 

alunos distribuídos desde o 5º ao 9º ano nos turnos matutino e vespertino, e 3ª 

e 4ª etapa no período noturno. 

O trabalho foi realizado com quatro turmas do nono ano, sendo duas no 

turno matutino e duas do horário vespertino, buscamos desenvolver a iniciação 

em química e física a partir do livro didático20 por meio da Literatura de Cordel. 

Inicialmente, utilizamos uma produção em cordel de um autor obidense21 para 

exemplificar o tipo de escrita em Literatura de Cordel. A partir desse momento, 

solicitamos que os estudantes levantassem temas de interesse da turma para 

estudar, por meio da seguinte questão: Eu quero saber? O estudante elaborava 

sua dúvida ou curiosidade sobre qualquer tema de Ciências, realizava a 

pesquisa bibliográfica e posteriormente socializava com a turma. As 

 
20 LOPES, Sonia. Investigar e conhecer: ciências da natureza, 9º ano. – 1. ed. – São Paulo: 

Saraiva, 2015. 

21 Trata-se da obra, PAIXÃO, Francisco Mamede. Sobral Santos: a verdadeira história do 

naufrágio. Não possui catalogação oficial. 
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orientações eram realizadas presencialmente, na sala de aula, de baixo das 

árvores ou por meio do WhatsApp. 

A socialização dos temas pesquisados foi realizada no ambiente 

externo, ao ar livre, em roda de conversas à sombra das árvores. O material 

pesquisado individualmente foi organizado em pequeno encarte de ‘livrinho’ 

escrito manualmente; era socializado à turma; ao final de cada apresentação 

era aberta uma sessão para que respondesse as dúvidas ou curiosidade dos 

colegas; os questionamentos eram respondidos pelos alunos, com o auxílio do 

professor.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No quadro 01, apresentamos a distribuição dos temas e as respectivas 

turmas. 

Quadro 01- Temáticas socializadas pelos estudantes por meio de cordel 

TURMA TEMAS ABERTOS ABORDADOS 
PELOS ALUNOS 

TURMA TEMAS ABERTOS 
ABORDADOS PELOS 
ALUNOS 

 
 
 
F9MR01 
(9A) 

Lentes 
Resistência elétrica 
Como se forma a onda sonora 
O que é dispersão 
Força eletromagnética e nucleares 
A Física no mundo e o mundo da 
Física 
A corrente contínua 
Choque elétrico 
Grandezas 
Onda ultrassônicas e infrassônicas 
Aquecimento pela luz solar: como 
acontece? 
O que são máquinas? 
Lâmpadas escandecestes 
Reflexões do som 
Leis de Newton 

 
 
 
F9MR02 
(9 B) 

Como se forma uma onda 
sonora? 
O que é temperatura e calor? 
Energia 
Qualidade do som 
Choque elétrico 
Galileu Galilei 

 
 
 
F9TR01 
(9 C) 

 

 
Ondas contínuas e periódicas 
A natureza das ondas 
Força eletromagnética 
Ondas sonoras 
Ondas sísmicas 
Ondas infrassônicas 
Energia 
Medindo o tempo 
Transparência 
Isolante ou condutores? 
Temperatura e calor 

 
 
 
F9TR02 
(9 D) 

Absorção e reflexão 
Dispersão de raios luminosos 
Espelhos e lentes 
A história de Isaac Newton 
Máquinas 
Galileu Galilei 
Cinemáticas: as ciências do 
movimento 
O aquecimento pela luz solar 
O som 
A guerra das correntes 
Ondas 
Qualidade do som 
As invenções de Arquimedes 
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Ao apresentar o quadro 01, identificamos que, embora tivéssemos o 

cuidado de orientar os alunos para selecionarem temáticas relacionadas à 

Física e a Química, a maioria optou por temáticas relacionadas aos 

conhecimentos da física. A tendência para esta opção é compreensível, tendo 

em vista que no terceiro bimestre os conteúdos do livro didático, em sua 

maioria estão relacionados aos fenômenos físicos.  

Percebermos que, o livro utilizado na escola, no que tange ao 3º 

bimestre privilegia em grande medida, o eixo temático Matéria e Energia 

(BRASIL, 2018), neste sentido, é importante ressaltar que no processo de 

escolha dos próximos livros didáticos a serem utilizados pela escola, levem-se 

em consideração um livro que contemple o equilíbrio em relação aos outros 

eixos estabelecidos na BNCC, o de Vida e Evolução e de Terra e Universo. 

Embora as temáticas pesquisadas tivessem apresentado o enfoque 

contextualizado, elas foram estudadas apenas no componente curricular 

Ciências, para tanto, entendemos que elas têm potencialidades para o trabalho 

interdisciplinar com outros componentes curriculares, visto que, diversos 

aspectos discutidos extrapolaram a competência compreensiva do ensino de 

ciências.  

Através dessa iniciativa, houve o favorecimento do trabalho 

interdisciplinar em sala de aula, por meio do processo de conquista, os alunos 

se sentiram motivados e satisfeitos com os trabalhos por eles próprios 

construídos, a partir de temas de seus interesses. A humildade foi percebida 

em gestos e atitudes respeitosas, desse modo, proporcionou maior 

aproximação entre professor e aluno, em suma, os estudantes atuaram 

ativamente na produção do conhecimento (FAZENDA, 2012).  

A maioria dos alunos conseguiu elaborar o trabalho conforme havíamos 

previsto, porém, uma minoria não seguiu as orientações e apresentou o 

trabalho em texto simples, de todo modo, em ambos os casos, utilizaram 

figuras para ilustrar a atividade (imagem 01). A organização da escrita em 

cordel possibilitou a utilização de rimas criativas (imagem 02), e em algumas 

delas foram utilizados termos do cotidiano linguístico obidense, portanto, a 

combinação da ludicidade e do conhecimento científico constituem uma 

excelente ferramenta no processo ensino-aprendizagem. Ressaltamos que, a 

frequência de leitura precisa ser incentivada, visto que, identificamos que 

alguns alunos têm dificuldades de expressão. 

Imagem 01 e 02: Material didático, elaborados pelos 
estudantes. 
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Imagem 01: Capa do livreto Imagem 02: Conteúdo do 

livreto 

 

Segundo Zóboli (1998), a poesia contribui para o estímulo da criatividade 

e a autonomia concedida ao aluno, possibilita com que ele desenvolva a leitura, 

a escrita e utilize desenhos para ilustrar os versos criados, o que lhe motiva a 

estudar. Segundo Alves (2012), o domínio das tecnologias da leitura e da 

escrita trarão benefícios ao processo de aprendizagem do aluno ao longo da 

sua formação na vida. 

Os alunos relatavam ao professor, a expectativa que tinham para 

apresentar trabalho individualmente para os outros colegas, neste sentido, 

concordamos que a ordem das apresentações obedeceria a livre manifestação 

de cada estudante. Tal medida favoreceu aos estudantes tímidos, pois ao 

assistirem a desenvoltura dos colegas ficaram entusiasmados para fazerem as 

suas respectivas socializações.  

A troca de experiência entre alunos e professor, certamente foi muito 

produtivo, pois possibilitou o compartilhamento de conhecimentos, 

principalmente ao final de cada apresentação quando abríamos os espaços 

para o debate coletivo, ambos aprenderam mutuamente. A liberdade de 

manifestação dos estudantes favoreceu momentos de reflexão e criatividade; o 

ensinar e o aprender divertidamente proporcionou com que as aulas de 

Ciências se tornassem prazerosas, atraentes, contextualizadas e relacionadas 

com situações reais do cotidiano. Neste sentido, buscamos constituir 

atmosferas de ensino-aprendizagem concordando com Freire (2011, p. 47), 

que “ensinar não é transferir conhecimentos, mas, criar as possibilidades para 

a sua própria produção ou a sua construção”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A socialização de trabalhos de Ciências por meio da literatura de cordel 

trouxeram contribuições para o professor e os alunos, uma delas é que a aula 

ao ar livre, em baixo das árvores foi bem avaliada pelos alunos, outro aspecto é 

que, a combinação entre o científico e o lúdico, tornou as aulas em momentos 

de constatação de fatos e curiosidade sobre o conteúdo do livro didático.  

A experiência favoreceu o protagonismo juvenil dos alunos, evidenciado 

no processo de escolha de temáticas para estudo, pela iniciativa do diálogo do 

aluno com o professor em momentos de orientações para o ajustamento e 

adequações da escrita à Literatura de Cordel. No exercício da leitura, 

proporcionou um momento de reflexão coletiva durante apresentações. 

Portanto, a experiência relatada, possibilitou a elevação das relações de 

respeito, reciprocidade, e domínios conceituais, entre professor e aluno, 

favorecendo assim, o processo de ensino-aprendizagem. Apesar das 

contribuições no processo ensino-aprendizagem, para outras experiências, 

precisamos realizar ajustamentos em termos das orientações previstas na 

BNCC, como: acessibilidade à pesquisa do tema e organização em termos 

metodológicos, com intuito de promover a formação da cidadania. 
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RESUMO: A sustentabilidade ambiental determina que os recursos naturais sejam 
utilizados pela presente geração sem comprometer a disponibilidade para as futuras 
gerações, desta forma, a prática de Educação Ambiental, na conformidade da lei, foi 
realizado com os alunos do  ensino básico da escola Estadual José de Alencar, com 
objetivo de demonstrar a viabilidade econômica, ecológica e ambiental, do manejo dos 
resíduos sólidos orgânicos através da compostagem na produção de alimentos 
orgânicos, neste sentido, os alunos foram orientados a elaborar composteiras a partir 
do reaproveitamento de pneus automotivos usados; abastecer as composteiras com o 
substrato orgânico; plantar sementes e mudas de hortaliças e medicinais; realizar 
tratos culturais e utilizar a produtividade da horta na merenda escolar. 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Compostagem, Manejo Sustentável. 

 

JUSTIFICATIVA 

A sustentabilidade ambiental determina que as gerações se utilizem 

dos recursos naturais, para viver com qualidade de vida, dentro dos princípios 

da sustentabilidade ecológica e ambiental para assegurar que as futuras 

gerações possam contar com a mesma oferta dos recursos naturais para a 

sua própria qualidade de vida e assim sucessivamente, bem como, atendendo 

a farta legislação Federal relacionada que se sustenta no artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988, “Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida” (BRASIL,1988, p. 67). 

Desta forma, vamos pensar nos nutrientes que constituem os 

alimentos, pois a oferta desses recursos é limitada, mas até então, a 

comunidade, pela necessidade natural de se alimentar, se apropria desses 
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recursos e em seguida lança os resíduos do processo em fossas e no lixo que 

acaba sendo conduzido para os aterros sanitários, ou seja, os nutrientes e 

seus elementos atendem as nossas necessidades e depois são lixiviados pelo 

nosso comportamento predatório e irracional. 

Certamente que esse comportamento, além de levar prejuízo direto a 

nossa sustentabilidade, carrega o agravante de que esse lixo, orgânico 

ativado, serve de base alimentar para insetos, aves, cães, gatos e roedores, 

portadores ou transmissores de doenças ligadas à falta de higiene e 

saneamento. 

O presente trabalho, como prática de educação ambiental, na 

conformidade da lei, realizado com os alunos do ensino médio da escola 

Estadual José de Alencar, se mostra importante ao orientar a comunidade 

para a prática sustentável do manejo dos  resíduos sólidos orgânicos através 

da decomposição controlada, conhecida como compostagem anaeróbica, 

processo no qual os resíduos sólidos, orgânicos, são submetidos à ação de 

micro- organismos decompositores, que decompõe a matéria orgânica em 

seus elementos químicos naturais, resultando do processo o biofertilizante, 

que tem aplicação direta no desenvolvimento e sustentação de plantas e 

produção de novos alimentos, completando o ciclo natural e permanente dos 

nutrientes a serviços da presente e futuras gerações. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 
Técnica de compostagem 

A técnica de compostagem é resultante do processo de transformação 

da matéria orgânica por ação combinada da macro e mesofauna e de 

diferentes comunidades de microrganismos que predominam em diferentes 

fases da compostagem (OLIVEIRA et al 2008). Esse processo apresenta 

benefícios quando se trata de reaproveitamento e destinação correta de 

matéria orgânica. Bem como, economia de área em aterro sanitário, 

aumentando a sua vida útil; reaproveitamento agrícola da matéria orgânica; e 
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reciclagem de nutrientes para o solo (PELEGRINO et al 2008). 

O tempo necessário para decomposição varia de acordo com a 

temperatura ambiente e disponibilidade de umidade, sendo que a atividade 

biológica da decomposição produz calor. O incremento da temperatura está 

intimamente ligado ao decompositor atuante, em geral. 

Quando essas encontram-se superiores a 40°C começam a 
predominar os microrganismos termofílicos, responsáveis pela 
decomposição acelerada da matéria orgânica. Nessa fase as 
temperaturas ultrapassam os 55°C, promovendo a eliminação 
dos microrganismos patogénicos para os humanos ou para as 
plantas. Acima dos 65 °C a maioria dos microrganismos serão 
eliminados, incluindo aqueles que são responsáveis pela 
decomposição (OLIVEIRA et al. 2008 p.7). 

Em geral, a partir de 60 dias, a temperatura interna do composto se 

reduz marcando a maturidade e o tempo da semeadura e plantio das mudas. 

Do reaproveitamento de pneus automotivos 

 
O uso de pneus automotivos reutilizados na construção das 

composteiras, tem sido uma saída para o reaproveitamento desse resíduo, 

que embora, a Lei 12.305 que Institui a Política Nacional dos resíduos sólidos, 

tenha a logística reversa como um de seus Instrumentos, não se observa na 

prática tal conduta, pelo contrário, os pneus em sua maioria são dispostos nas 

vias públicas, destinado aos lixões causando impactos a saúde pública 

quando servem de criadouro para o mosquito Aedes aegypti transmissor do 

vírus da dengue e chikungunya. Da mesma forma, quando são incinerados 

causando problemas respiratórios, ferindo mais uma vez a Lei artigo 47 

dispõem a proibição das seguintes forma de destinação dos resíduos sólidos 

ou rejeitos: “II – lançamento in natura a céu aberto [...]; III – queima a céu 

aberto ou em recipientes [...] (BRASIL, 2010, p.7). 

 

OBJETIVO GERAL 

 
Demonstrar, em atividade prática com os alunos do ensino básico, a 

viabilidade econômica, ecológica e ambiental no uso do processo de 

compostagem na produção de alimentos orgânicos e plantas medicinais. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar composteiras a partir do reaproveitamento de pneus 
automotivos usados. 

• Abastecer as composteiras com o substrato orgânico disponível na 
Escola. 

• Plantar sementes e mudas de hortaliças e plantas medicinais. 

• Utilizar a produtividade da horta como complemento da merenda 
escolar. 

 

METODOLOGIA 
 

➢ Confecção e montagem de composteiras canteiros a partir do 

reaproveitamento de pneus automotivos usados 

As composteiras são constituídas de duas partes a base que dá 

suporte e a bacia que comporta o substrato orgânico. Para a construção da 

base dos canteiros, utiliza-se pneu nº 235 largo, que deve ser assentado em 

terreno nivelado e ser preenchido com solo. As bacias são feitas de pneus nº 

265, que devem ser removida uma de suas laterais, para em seguida inverter 

o sentido do pneu, desta forma, a parte externa deve se voltar para o lado de 

dentro, e naturalmente a parte interna se volta para o lado externo. A 

montagem da composteira/canteiro ocorre com assentamento da base no 

solo nivelado, seguida da acomodação da bacia centralizada sobre base. 

➢ Abastecimento de composteiras 
 

O abastecimento das composteiras deve ocorrer com a deposição do 

substrato  orgânico em camadas, segundo o maior grau de ativação, sendo 

uma primeira camada com materiais mais ativados, típico de resíduos de 

proteínas animais peixes, carnes, frango e ovos, seguindo de uma camada 

de materiais menos ativados a exemplo de resíduos de frutos e hortaliças, 

cama de frango e esterco bovino, assim como, em uma terceira camada, os 

materiais menos ativados como folhas de plantas, capinas e podas de 

jardins, sementes de açaí em decomposição e finalmente a cobertura de 

serragem e palha de arroz. 
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➢ Plantio de hortaliças e plantas medicinais 

 

Depois de verificada a redução da temperatura interna do composto, 

que ocorre no período de 120 a 180 dias, procede-se o encanteiramento de 

sementes e/ou plantio de mudas. 

➢ Período de desenvolvimento da prática 
 

As atividades foram desenvolvidas, no exercício do ano letivo de 2018, 

a partir da carga horária de 8 horas semanais, especificamente nos dia de 

terça e sexta feira no período vespertino no contra turno das aulas. 

 

UNIVERSO DE ALUNOS PARTICIPANTES 

 
Participaram das atividades 33 alunos da Escola Estadual José de 

Alencar do segundo ano do ensino médio na faixa etária de 16 a 19 anos. 

 

RESULTADOS 

 
➢ Envolvimento da comunidade escolar 

 
A prática desenvolvida envolveu diretamente uma turma de com 33 

alunos do segundo ano do ensino médio, bem como, contou com a 

supervisão dos Professores Pedro Ferreira e Oneide Moita, além do apoio 

dos servidores envolvidos na preparação da merenda escolar, professores e 

alunos de outras turmas que eventualmente colaboravam participando das 

ações de limpeza e colheita. 

➢ Práticas orientadas 
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 B  

Os alunos aprenderam na prática a elaboração, montagem e 

abastecimento das composteiras, bem como, controlar o tempo para 

efetividade da compostagem e inicio do plantio de semente e técnicas de 

enxertia. No mesmo sentido, eles exercitaram as práticas de cultivo, controle 

biológico de pragas e colheita. 

Fotos arquivo pessoal: A. elaboração, montagem e abastecimento das 
composteiras; B. Oficina de enxertia de tomate e manga rosa; C. Sistema de 
composteiras. 

 

Ao final do ciclo de cada composteira os alunos trabalharam a 

reconstituição do abastecimento, iniciando um novo ciclo com o 

aproveitamento da estrutura e substrato orgânico. 

➢ Número de composteiras trabalhadas 
 

Durante o ano letivo de 2018 formam utilizadas 200 composteiras 
 

➢ Espécies cultivadas 
 

Para o plantio foram escolhidas espécies comestíveis como as 

hortaliças: couve, manjericão, cebolinha, coentro, alfavaca, chicória, carirú, 

jambú, hortelã, alface, quiabo, ora- pro-nóbis, inhame, batata cará, tomate 

(enxertado pelos alunos em oficina), pimentão e espinafre. E espécies 

medicinais, tais como: mangarataia, cidreira, carmelitana, boldo, elixir 

paregórico, capim-santo, matruz e marupazinho. 

➢ Utilização da produção na merenda escolar 
 

Toda a produtividade resultante da prática foi absorvida no preparo da 

merenda escolar. 

➢ A totalidade dos resíduos orgânicos produzidos nos espaços da 

escola foi destinada as composteiras, deixando a escola mais limpa e 

higienizada. 
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Historicamente o lixo orgânico sempre foi um problema para escola, 

pois sua disposição incorreta atraia animais, vetores de doenças, causando 

odor fétido, do mesmo modo, as podas de árvores, folhas e capina resultante 

da limpeza periódica dos espaços, eram incineradas causando pesadas 

emissões de carbono para o meio ambiente. 

➢ Consolidação das atividades 
 

Ao final do ano letivo de 2018 os alunos apresentaram os resultados do 

trabalho exercido durante o ano letivo na Feira do Conhecimento da escola 

José de Alencar, onde a imprensa local fez a cobertura jornalística da 

atividade desenvolvida (https://globoplay.globo.com/v/7162391/). 

 

 
 

 
 

 
Fotos arquivo pessoal: D e E. Apresentações na feira científica; F. Aluna 
sendo entrevistada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência da prática de reciclagem de nutrientes por meio da 

compostagem de lixo orgânico e produção de novos insumos alimentares e 

medicinais mostrou a comunidade escolar que o processo é viável, que tem 

sustentabilidade, em termos econômicos, ecológicos e ambientais. 
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RESUMO: O ensino por meio de projetos é uma forma de inserir os estudantes no 
mundo da pesquisa científica e de aproximá-los ao ensino de Biologia. O objetivo 
deste trabalho foi propiciar aos estudantes uma introdução à iniciação científica e 
sensibilização ambiental, através da implementação de uma horta na escola. Foram 
cultivadas 17 espécies ornamentais, 16 espécies de uso medicinal e 8 espécies de 
uso alimentício. Os estudantes foram incentivados a reutilizar materiais que são 
considerados como lixo doméstico (garrafas PET, latas de leite, latas de tinta, entre 
outros materiais) para o cultivo das plantas na horta, bem como aprenderam sobre as 
categorias de uso das plantas (ornamental, medicinal e alimentícia) e sua importância 
para nossa sobrevivência. 

 

Palavras-chave: projeto científico, meio ambiente, ensino médio, área urbana, 

Manaus. 

INTRODUÇÃO 

De acordo com Chassot (2003), ser alfabetizado cientificamente implica 

no ato de compreender a natureza e o universo, e esses fatores são 

indispensáveis para manter a existência da espécie humana na Terra. No 

entanto, para que isso ocorra, os estudantes precisam ser capacitados não 

somente para o letramento e decodificação de letras, mas também precisam 

ser educados cientificamente. A alfabetização científica propicia aos estudantes 

atuar de forma crítica, sensata e ser um cidadão ativo na sociedade. Uma 

forma de incentivar a alfabetização científica é através do ensino por meio de 

projetos científicos, pois é uma maneira de inserir os estudantes no mundo da 

pesquisa científica de tal forma, que eles percebam que fazem parte do 

ambiente e que suas ações têm influência e refletem no equilíbrio da natureza 

ao seu redor (OLIVEIRA et al., 2016). Franco (2017), ressalta que para integrar 

o estudante no processo da curiosidade epistemológica do aprender “é preciso 

método, didática e pedagogia, de forma que o aluno seja convidado à pensar 
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além de suas condições atuais; é preciso que o convite ao aprendizado o insira 

nas práticas coletivas da sala de aula” (p. 967). 

Neste contexto, o ensino de Biologia não deve ser sistematicamente 

mecânico e de forma abstrata, distanciando os estudantes da realidade dos 

acontecimentos naturais. Contudo, pode ser dinâmico e atrativo desde que 

sejam utilizados instrumentos didáticos para permitir um maior envolvimento e 

melhor aprendizado aos estudante O ensino de Biologia consiste dentre outras 

coisas, na percepção das mais variadas relações existentes entre o indivíduo e 

o ambiente e uma das relações primordiais estabelecidas entre os seres 

humanos com o ambiente é nossa dependência direta e indireta das plantas, 

seja relacionado a alimentação, a medicina caseira, ao conhecimento de 

plantas tóxicas, a produção de moradia ou embarcações (algo muito comum na 

região amazônica), entre outras coisas. Entretanto, o conhecimento associado 

ao uso de plantas está se perdendo no mundo moderno, principalmente nas 

grandes cidades, devido à globalização. Na cidade de Manaus, a perda desse 

conhecimento já se torna realidade, uma vez que no Amazonas, esse 

conhecimento é mais comum em comunidades tradicionais, indígenas e 

ribeirinhas.  

Um estudo realizado em Manaus, mostra que a maior parte do 

conhecimento sobre o uso das plantas está associado a senhoras idosas com 

mais de sessenta (60) anos de idade (OLIVEIRA, 2015). Este dado é 

preocupante, pois Manaus está geograficamente inserida no meio da floresta 

Amazônica e conhecer, saber utilizar e perpetuar esse conhecimento sobre as 

plantas em nosso estado (tanto nativas quanto exóticas) deveria estar 

intrinsecamente enraizado em nossa cultura, em todas as faixas etárias e não 

somente sob a responsabilidade das senhoras idosas. Por esta razão, é 

relevante pensar e executar ações que possam aproximar os jovens do mundo 

natural, e uma maneira de permitir isso é o ensino por meio de projetos, pois 

estimula a curiosidade, o raciocínio e a percepção dos estudantes. A 

participação em projetos ambientais é muito relevante para os estudantes do 

ensino médio, pois permite à introdução ao processo de alfabetização 

científica, além de favorecer a sensibilização ambiental aproximando-os do 
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mundo natural. E uma das formas de exercer a consciência ambiental e 

proporcionar a sensibilização ambiental, é praticar a sustentabilidade na 

escola. Por esta razão, o objetivo do presente estudo foi propiciar aos 

estudantes de uma escola pública de Manaus, a introdução à iniciação 

científica e a sensibilização ambiental através da implementação de uma horta 

escolar. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo foi realizado em uma escola estadual, localizada no 

bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus. A pesquisa foi realizada no 

período de abril a dezembro de 2016, com cinco turmas do ensino médio do 

turno vespertino. A escola possui uma área externa na frente, que estava sem 

uso e que permitiu sua utilização na implementação da horta escolar. Para a 

implementação da horta foram utilizadas plantas ornamentais, medicinais e 

alimentícias, que despertaram a curiosidade dos estudantes, além de permitir a 

percepção de que onde existem plantas, há uma diminuição da temperatura 

local. As plantas utilizadas na implementação da horta foram adquiridas através 

de doação.  

Para favorecer o processo de alfabetização científica dos estudantes, foi 

utilizado o método científico onde os alunos fizeram observações, anotações e 

registros fotográficos do processo de implementação da horta, o que envolveu 

desde o cultivo das espécies doadas até a produção de mudas de espécies 

ornamentais e medicinais. Para favorecer a sensibilização ambiental dos 

estudantes, foram realizadas palestras sobre a importância das plantas, suas 

categorias de uso (medicinal, ornamental, alimentício, e uso místico), e sobre 

sustentabilidade. Visando despertar o interesse para a sustentabilidade e 

incentivar a educação ambiental dos estudantes, foram reutilizadas garrafas 

PET, latas de leite e de tinta, dentre outros materiais na montagem da horta, 

para o cultivo das espécies das plantas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Foram realizadas palestras com as turmas de primeiro e segundo ano 

sobre sustentabilidade, meio ambiente e sobre a importância das plantas na 

cidade, incluindo nos quintais de suas próprias casas e também na horta 

escolar. Os estudantes foram incentivados a participar do projeto cuidando da 

horta escolar, por fazer a rega diária e não deixar que animais (gatos e 

cachorros que vivem na escola) destruíssem as plantas. Na horta foram 

cultivadas 34 espécies, agrupadas em 30 gêneros, pertencentes a 22 famílias 

botânicas. Nem todas as espécies cultivadas eram de hortaliças, haviam 

plantas de diferentes usos e por esta razão, para facilitar o estudo e o 

entendimento dos estudantes, as plantas foram agrupadas nas categorias de 

uso ornamental, medicinal e alimentícia. Sendo a categoria ornamental a que 

mais se destacou com 17 espécies, seguida da medicinal com 16 espécies e 

do uso alimentício com 8 espécies.  

O método científico utilizado com os estudantes consistiu na 

observação, comparação e análise das estuturas vegetais das plantas 

cultivadas, para sua correta identificação botânica, o que permitiu uma 

introdução sobre noções de nomenclatura científica e taxonomia vegetal. Com 

base nessas observações, as espécies foram identificadas pelos estudantes, 

sob orientação da professora, com auxílio de literatura botânica especializada 

(LORENZI, 2008; LORENZI, 2013) e a nomenclatura botânica foi confirmada 

pelo site www.tropicos. 

De acordo com Cribb (2010) atividades realizadas em horta escolar 

aproximam os estudantes de áreas urbanas com a natureza, visto que estes 

estão cada vez mais perdendo o contato com a natureza, bem como, 

estimulam a percepção da necessidade de reaproveitar materiais que seriam 

descartados como lixo doméstico como as garrafas pet. Além disso, favorecem 

a sensibilização quanto a ação antrópica, estimulando “um estilo de vida menos 

impactante sobre o meio ambiente” (CRIBB, 2010, p. 43). Através do projeto 

horta escolar, foi possível verificar que muitas espécies consideradas populares 

pelo elevado índice de cultivo entre as comunidades urbanas no Brasil, não 
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eram conhecidas pelos estudantes. Estes, porém, já haviam ouvido falar sobre 

a planta ou etnoespécie, todavia não conseguiam associar o nome popular ao 

aspecto físico da planta, caso do boldo, malvarisco, hortelanzinho (plantas de 

uso medicinal) e da icsória (planta de uso ornamental).  

Dentre as espécies alimentícias podemos citar: manga, mamão, cariru, 

açaí, mangarataia e manjericão. Entre as espécies de uso medicinal estão a 

babosa, o hortelanzinho, a corama, o boldo, a perpétua e a arruda (que é 

utilizada tanto como planta de uso medicinal como para afastar mau-olhado). 

Já as plantas ornamentais cultivadas na horta escolar foram: a crista-de-galo, 

boa-noite, espadinha, begônia, bouganvile, onze-horas e icsória. Algumas 

plantas apresentam mais de um uso, sendo utilizadas tanto na alimentação 

quanto na medicina popular. As plantas com mais de um usos são: manga, 

açaí, rosa-madeira, mamão, manjericão, cariru e mangarataia. Além disso, os 

alunos constataram através de suas observações e da identificação botânica, 

que algumas plantas recebem o mesmo nome popular, no entanto, apresentam 

diferentes nomes científicos, a exemplo de 4 plantas que são popularmente 

conhecidas como boldo, mas que pertencem a diferentes espécies:  Vernonia 

condensata, Plectranthus amboincus, Plectranthus barbatus e Plectranthus 

ornatus, sendo a primeira espécie pertencente à família Asteraceae e as outras 

três pertencentes a família Lamiaceae.  

Visando a sensibilização ambiental dos estudantes que participavam 

diretamente do projeto e também daqueles de outras turmas (do ensino 

fundamental) que acompanhavam com suas observações, foram produzidas 

mudas em latas e garrafas PET reutilizadas, para exemplificar que não é 

necessário gastar dinheiro com vasos convencionais para cultivar uma planta 

em casa. Além disso, os alunos confeccionaram vasos suspensos para impedir 

que os animais que habitam a escola destruíssem as plantas cultivadas na 

horta. Também foram reaproveitados caixotes de madeira (que normalmente 

são descartados nas feiras locais) como suporte para as plantas. Os resultados 

alcançados pelos estudantes, foram apresentados e divulgados à comunidade 

escolar por meio de exposição oral e também por meio de relatórios 

apresentados para a professora coordenadora do projeto. Para Morgado: 
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“a horta inserida no ambiente escolar torna-se um laboratório vivo que 
possibilita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em 
educação ambiental e alimentar, unindo teoria e prática de forma 
contextualizada”, o que contribui no processo de ensino e 
aprendizagem dos estudantes (MORGADO, 2008, p. 09). 

De acordo com Cribb (2010), atividades desenvolvidas através de uma 

horta escolar estimulam a transformação nos hábitos e atitudes de estudantes 

tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, em relação à sua 

percepção da natureza. O ensino de Biologia mediado pela horta escolar, 

permitiu que os estudantes pudessem participar de sua formação, através de 

suas observações, indagações e constatações, permitindo uma didática que 

aproxima o estudante não somente do conteúdo programático da disciplina, 

mas também de sua relação com o mundo.  Freire (2002), alerta que os 

professores não devem assumir para si o papel de detentores do 

conhecimento, mas devem permitir a busca dos seus estudantes pelo 

conhecimento, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e 

participativo, uma vez que os estudantes também possuem experiências que 

podem contribuir com sua formação e consequentemente com sua percepção 

de importância da alfabetização científica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto horta na escola, permitiu um maior envolvimento dos 

estudantes com a disciplina de Biologia. Foi possível verificar que informações 

simples ainda não eram assimiladas pelos estudantes, como a informação de 

que as plantas fazem parte da nossa alimentação diária e que nós precisamos 

mantê-las no ambiente para que nossa espécie também permaneçam no 

ambiente. Além disso, os próprios estudantes puderam constatar a importância 

da reutilização de garrafas PET na redução de resíduos descartados de forma 

indevida no ambiente, umas vez que ele vivenciam isso na prática, pois atrás 

da escola passa um igarapé poluído. Evidenciamos aqui a relevância da 

utilização de projetos científicos para o ensino de Biologia como um excelente 

instrumento de ensino e a utilização da horta escolar como uma ferramenta 

pedagógica, que aproxima os estudantes (mesmo que de forma local) do 

mundo natural. 
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RESUMO: A educação ambiental é uma ferramenta de transformação fundamental 
para o desenvolvimento de uma consciência crítica no que diz respeito ao uso dos 
recursos naturais e conservação do ecossistema. Este trabalho teve o objetivo de 
despertar nos alunos posturas de responsabilidades na conservação do meio 
ambiente. A metodologia adotada consistiu em palestras sobre temáticas ambientais, 
aplicação de questionário e oficina de revitalização de espaços ociosos na escola. A 
pesquisa envolveu 60 alunos do ensino fundamental com turmas do 6º ano. Os 
resultados mostraram uma boa receptividade dos alunos em participar das atividades, 
percebendo a importância no controle do uso dos recursos da natureza e o cuidado 
que precisam ter com o meio ambiente.  

Palavras chave: educação ambiental, ensino fundamental, revitalização 

 

INTRODUÇÃO 

            A partir da promulgação da Lei 9. 795, de 27 de abril de 1999 as noções 

ambientais ganharam notoriedade com a promulgação da Política Nacional de 

Educação Ambiental e, por meio dela, a obrigatoriedade da Educação 

Ambiental em todos os níveis do ensino formal da educação brasileira. Esta lei 

precisa ser ressaltada como um marco importante na história da educação 

brasileira, visto que por intermédio dela pode ser obtido um longo processo de 

interlocução entre ambientalistas, educadores e governo (BRASIL, 1999). 

 A educação ambiental deve ser reforçada nas escolas, não somente por 

ser uma determinação curricular do Ministério da Educação, mas porque se 

apresenta como forma eficaz de tornar os indivíduos cientes de sua 

responsabilidade com o meio ambiente e com a sociedade. As questões 

ambientais interessam a todas as áreas de ensino e estar presente em 
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diferentes eixos temáticos por meio dos temas transversais (BRASIL, 1998). 

Uma das alternativas de evidenciar as problemáticas ambientais nas escolas é 

por meio de projetos, pois permite fomentar a criatividade, o raciocínio e 

manifestar os conhecimentos prévio dos alunos. Segundo Sampaio (2012), o 

trabalho com projetos, se bem elaborado, discutido e conduzido, pode envolver 

operações essenciais para aquisição do saber, gerando uma transformação 

qualitativa e quantitativa no desenvolvimento do aluno, tanto na parte cognitiva 

quanto social. 

Neste contexto, temas relevantes, como a produção de lixo, são 

considerados fundamentais nos dias atuais, pois essa problemática é 

vivenciada dentro e fora dos centros urbanos. O consumo de produtos 

industrializados é responsável pela geração de um volume considerável de 

resíduos sólidos, principalmente nas cidades, constituindo assim, um gargalo 

dentre as problemáticas ambientais. De acordo com o IBGE, (2002) a maior 

parte das cidades brasileiras não prevê a segregação dos resíduos na fonte, 

ocasionando uma problemática de difícil solução. A produção exagerada de 

lixo, principalmente, no ambiente urbano poderá estar associada à degradação 

ambiental. 

Tomando-se como referência o fato de que a maior concentração de 

pessoas está nos centros urbanos, observa-se um processo de degradação 

das condições de vida, relacionado ao uso indiscriminado de recursos naturais 

e produção maciça de resíduos sólidos gerados em decorrência do consumo 

de produtos industrializados. Este fato leva a uma reflexão sobre o agir em 

torno da questão ambiental numa perspectiva contemporânea. Nesse cenário, 

o desenvolvimento de trabalhos de educação ambiental no âmbito escolar são 

considerados de grande relevância. Dessa forma, este trabalho representa um 

conjunto de informações para a construção do conhecimento dos alunos no 

contexto da educação ambiental e na sensibilização aos cuidados com o meio 

ambiente, considerado que, grande parte dos resíduos sólidos, que poderiam 

ser descartados de forma inapropriada podem ser reaproveitados. 

 

Neste sentido, este trabalho teve por objetivo despertar nos alunos 

posturas de responsabilidades na conservação do meio ambiente a partir de 
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palestras e rodadas de conversas sobre temas ambientais, além de 

desenvolvimento de atividades práticas que possibilitassem a percepção da 

sua importância, como a revitalização de espaços ociosos na escola com 

utilização de garrafas pet’s residuais e paletes de madeira. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho foi realizado nas dependências da Escola Municipal Lila 

Maia, no Munícipio de Parintins-AM, no período de outubro a dezembro de 

2018 e envolveu 60 alunos do 6º ano do ensino fundamental. Foi realizada 

palestras para os alunos sobre temas como recursos naturais renováveis e não 

renováveis; conceitos de reutilização, reciclagem e redução de resíduos 

sólidos; causas e consequências do aquecimento global; conceitos de lixão, 

aterro controlado e aterro sanitário; noções básicas sobre o efeito estufa; a 

importância da camada de ozônio e a inversão térmica. Foi aplicado um 

questionário estruturado com perguntas abertas direcionados aos alunos 

visando verificar a assimilação dos conhecimentos sobre os temas abordados. 

Também foi realizada uma oficina revitalização de espaços em uma área 

ociosa na escola. A oficina foi construir um jardim vertical e canteiros de 

plantas ornamentais utilizando garrafas pet’s e paletes de madeira 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante as palestras com os temas ambientais foi possível perceber a 

participação ativa dos alunos, mostrando domínio de alguns assuntos, visto 

que já haviam sido abordados na sala de aula. O tema sobre o “lixão” chamou 

bastante atenção, por ser uma realidade vivenciadas pelos mesmos na cidade. 

Esse tema possibilitou uma boa reflexão sobre a problemática do depósito de 

lixo no munícipio de Parintins, mostrando que o conhecimento da realidade é 

produzido a partir das experiências dos indivíduos e suas trajetórias pessoais. 

Ao elaborar argumentos relacionados a temática ambiental, os alunos expõem 

seu conhecimento empírico, reforçando o conhecimento aprendido em seu 

cotidiano. Para Chalita (2002) a educação constitui-se numa poderosa 

ferramentas de intervenção para a construção de novos conceitos e, 

consequentemente mudanças de hábitos, promovendo uma “educação 
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holística”, estimulando o senso crítico e despertando assim os interesses dos 

alunos. 

 Resultados significativos, também foram demostrados quanto às 

respostas dos questionários aplicados aos alunos. Quando foi perguntado o 

que eles entenderam por educação ambiental, 95% das respostas foram 

satisfatórias, dentre as quais foi possível destacar as seguinte: “Educação 

ambiental é um projeto que ajuda a gente como cuidar do ambiente”, 

“Educação ambiental ensina como podemos ajudar a não ter mais lixo”, “A 

educação ambiental nos ensina como por exemplo reutilizar ou reciclar algum 

material que ia para o lixo”. Percebe-se que as respostas estavam relacionadas 

com os conceitos explicados durante a palestra, o que representa que ouve 

assimilação desses conceitos. 

 Sobre o questionamento em relação às atitudes que podem ser tomadas 

para preservar o meio ambiente, 98% dos alunos responderam de forma 

coerente, afirmando que é necessário mudanças de atitudes simples. Um dos 

alunos comentou “quando for escovar dentes, não deixar a torneira a torneira 

aberta, não jogar lixos na rua, usar garrafa pet ou pote de manteiga como vaso 

de plantas, não desperdiçar água”. Outros alunos (2%) não souberam 

responder.  

Ao serem questionados sobre as diferenças entre reciclagem, 

reutilização e redução, percebeu-se conflitos nas respostas de alguns alunos 

(24%), em que o aluno A1B descreveu “a reciclagem é quando pega alguma 

coisa que passa pela fábrica e vira outra coisa”;o aluno A5B escreveu que “a 

reutilização a gente pega um produto transforma em outro só que não deixa de 

ser aquele produto” e o aluno A7A descreve que “a redução é praticada nos 

outros porque diminui o lixo”. Diante desses relatos percebe-se que houve 

entendimento dos processos por parte dos alunos, no entanto eles não 

conseguiram expressar os conceitos de forma clara e consistente. No entanto, 

a grande maioria dos alunos (76%) conseguiram definir com clareza esses 

conceitos. 

No que se refere aos conceitos de recursos naturais, 88% dos alunos 

responderam que se trata de recursos que são tirados da natureza como a 

água, as plantas, os animais e que alguns são renováveis e não renováveis, 
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demonstrando que as informações foram bem assimiladas pelos alunos. Ao 

citar exemplos de ações humanas que causam impactos no meio ambiente a 

maioria das respostas se referia ao problema do lixo na cidade e dos lixões a 

céu aberto, como um grande problema ambiental na atualidade. Esse fato 

reflete a realidade do cotidiano dos alunos. Quanto ao desenvolvimento da 

oficina, os alunos mostraram-se bastante entusiasmado na construção do 

jardim suspenso. Com as garrafas PET’s confeccionaram os vasos e suportes 

para o canteiro no solo (Figura 1A). Parte dos vasos foram fixados nas árvores 

e em paredes do muro da escola (Figura 1B). Outros vasos foram fixados em 

estruturas construídas com paletes de madeira (Figura 1C). 

 

  

 

 

Figura 1: Confecção dos vasos com garrafas pet’s (A e B); Fixação dos vasos em arvores (C). 

 

Todo o trabalho da oficina visava a revitalização de espaço ociosos na 

escola e ao mesmo tempo mostrar o aproveitamento de resíduos sólidos que 

possivelmente teriam como destino final o lixo. Foi visível a mudança no 

ambiente escolar com a implantação dos canteiros produzidos com garrafas 

PET’s, que antes encontrava-se ocioso e tornou-se um local mais colorido e 

agradável (Figura 2).  
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Figura 2: Canteiros construídos a partir de resíduos sólidos, pelos alunos. 

 

Hofstein e Lunetta (1982) destacam que as aulas práticas no ensino das 

ciências têm as funções de despertar e manter o interesse dos alunos, envolver 

os estudantes em divulgações cientificas, desenvolver habilidades e 

capacidade de resolver problemas e compreender conceitos básicos. Através 

da prática que foi aplicada na escola obteve-se grande influência no despertar 

da aprendizagem e assimilação dos conceitos apresentados na palestra, 

resultando em um questionário satisfatório. 

 

CONCLUSÃO  

 Os resultados mostraram que houve boa receptividade dos alunos e 

motivação para participar das atividades. Os mesmos perceberam que as 

questões ambientais envolvem uma série de fenômenos naturais, associados 

ou não à ação do homem como interferentes nesse processo. Também 

perceberam a importância no controle do uso dos recursos da natureza e o 

cuidado que precisam ter com o meio ambiente. Compreenderam que muitos 

materiais podem ser reutilizados em diferentes aspectos, inclusive, na 

revitalização de espaços ociosos. Isso indica que houve sensibilização dos 

discentes sobre a importância de ter posturas de responsabilidades que 

permitam a conservação do meio ambiente. 
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RESUMO: Este trabalho é um projeto sobre a prática de Educação Ambiental 
desenvolvida no ensino de Ciências/Biologia na Escola Estadual Professora Sônia 
Henriques Barreto, Laranjal do Jari-AP, realizado em turmas de 2ª etapa do ensino 
fundamental e 4ª etapa do ensino médio, contando com a participação de 41 (quarenta 
e um) alunos no total. O objetivo do projeto foi desenvolver uma oficina que 
conscientizasse os alunos da importância da inserção de práticas educativas 
ambientais articuladas com o ensino de ciências e biologia com a reutilização de 
garrafas PET. A aplicação desta metodologia promove aos estudantes uma visão mais 
clara sobre a educação ambiental seus aspectos positivos por meio de atitudes 
contribuem com o meio ambiente, bem como complemento de renda em suas 
residências. 
 
Palavras chave: Conscientização, Reutilização, Educação Ambiental. 
 

INTRODUÇÃO 

A escola é o espaço social e o local onde o aluno dará sequência ao seu 

processo de socialização. O que nela se faz, se diz e se valoriza, representa 

um exemplo daquilo que a sociedade deseja e aprova. Comportamentos 

ambientalmente corretos devem ser aprendidos na prática, no cotidiano da vida 

escolar, contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis (HIGUCHI & 

AZEVEDO, 2004). 

Contudo, desenvolver um projeto na qual ensina os alunos a reutilização 

de garrafas pet na confecção de caixinhas de presentes e chaveiros traz 

benefícios para o meio ambiente e consequentemente uma forma de obter uma 

renda para comunidade local. Pois o projeto além de promover discussões e 
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reflexões, traz acima de tudo uma ação benéfica sobre o ambiente a partir de 

uma aprendizagem construtiva entre escola e suas atitudes em relação ao 

meio ambiente fazendo com que o aluno tenha uma dimensão maior sobre 

conscientização e educação ambiental. 

O objetivo do trabalho foi desenvolver uma oficina com a reutilização de 

garrafas PET, para o ensino de educação ambiental na disciplina de ciências e 

biologia, pelos alunos da 2ª etapa do ensino fundamental e 4ª etapa do ensino 

médio da Escola Estadual Professora Sônia Henriques Barreto localizada, no 

município de Laranjal do Jari- AP. Considerando a conscientização da 

importância da reutilização de materiais recicláveis para a preservação do meio 

ambiente por meio de Educação Ambiental; a confecção de caixinhas de 

presentes e chaveiros utilizando garrafas pet; e a observação do desempenho 

e a participação dos alunos na oficina. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A sociedade consumista se preocupa apenas em descartar o lixo, não 

dando a devida atenção ao potencial e ao seu destino final. Com a finalidade 

de conscientizar a população sobre esse problema (DUTRA, 2005; NUNES 

MAIA, 1997), no Brasil a educação ambiental apresenta cinco princípios 

básicos, a chamada “Política dos 5 R’s” (Repensar, Reduzir, Reutilizar, 

Recusar e Reciclar) que vem ganhando destaque ao longo dos anos também 

em outros países (SILVA et. al., 2017). 

A política dos 5 R’s faz parte do um processo educativo que busca 

mudanças de hábitos no cotidiano do cidadão levando este a repensar valores 

e práticas, reduzindo o exagerado consumo e desperdício (MMA, 2017). É 

importante que o aluno compreenda a necessidade de respeitar o meio 

ambiente e ter o conhecimento sobre alguns procedimentos de conservação e 

manejo dos recursos naturais do cotidiano, não os levando ao consumo 

exacerbado induzido pelas mídias (SILVA, 2016). 

A garrafa pet (polietileno tereftalato) demora cerca de 400 anos para 

decompor-se de forma natural no meio ambiente, sem interferência humana 

(PINTO, 2012). No Brasil são fabricadas e descartadas em média 12 milhões 

de garrafas PET por dia. Devido ao elevado tempo de decomposição, de mais 
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de 100 anos, este tipo de garrafa, assim como a maioria das embalagens 

descartáveis, possui um ciclo de vida extremamente desfavorável para o meio 

ambiente. Além do mais, apesar de ser 100% reciclável, o PET (Poli Tereftalato 

de Etila), ainda não pode ser diretamente reutilizado para sua finalidade 

original, devido à contaminação das embalagens, durante seu manejo pelos 

consumidores. Desta forma, a reciclagem e o reaproveitamento da embalagem 

PET, embora enfrentem algumas dificuldades econômicas, logísticas e 

técnicas, podem apresentar grandes benefícios ambientais e um considerável 

potencial de mercado (SILVA et. al., 2008). 

O âmbito escola é bastante propício para o trabalho da Educação 

Ambiental, principalmente nas turmas do ensino fundamental, pois nesse 

segmento do ensino os alunos estão em processo de mudança, de 

transformação, e nós como educadores podemos estar introduzindo a questão 

ambiental sensibilizando-os e motivando-os a conservação ao meio ambiente e 

com isso, formaremos cidadãos mais conscientes (MARÇAL, 2007). 

 

METODOLOGIA 

A oficina para a reutilização de garras PET foi realizada em três 

momentos na Escola Estadual Prof.ª Sonia Henriques Barreto, no município de 

Laranjal do Jari, contando com a participação de 19 (dezenove) alunos do 

ensino fundamental e 22 (vinte e dois) alunos do ensino médio, somando a 

participação de 41 alunos no total.  

Para que os três momentos acontecessem e para que a oficina se 

desenvolvesse com uma melhor facilidade e compreensão em relação à 

educação ambiental, foi ministrada uma aula didática apresentando o projeto a 

ser executado, abordando o conceito de educação ambiental e sua 

importância, seguido de um passo a passo de como seriam confeccionadas as 

caixinhas de presentes e chaveiros. Posteriormente realizou-se formação de 

duplas e foi designado o material que cada uma das duplas deveria trazer para 

a confecção do que foi proposto. As observações assistidas durante todas as 

atividades também foram primordiais durante todo o processo proposto, para 

melhores analises e conclusões. 
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Para a confecção da caixinha de presente, foram utilizados os seguintes 

materiais: garrafa pet, tesoura, régua, cola, papel decorativo, pincel, estilete, 

fita dupla face e fita colorida. Para a produção do chaveiro foi necessário: 

garrafa pet, linha de crochê, furador de papel, suspensório para chaveiro, 

tesoura e E.V.A.  

 Passo a passo para a confecção da caixinha: 1° - Retirar a tampa e o 

fundo da garrafa pet, deixando apenas a parte lisa da garrafa em formato 

cilíndrico (Figura 1a); 2° - Fazer um vinco em uma das laterais, unindo uma 

área à outra (Figura 1b); 3° - Medir 14 cm e retirar as sobras, fazendo 

marcações de 4 cm em cada vértice e 1cm de cada aba lateral (Figura 1c); 4° - 

Forrar com papel decorativo o fundo interno fixando-o com fita dupla face, em 

seguida, envolver a parte externa da caixinha fixando também com fita dupla 

face (Figura 1d); 5° - Envolver com fita decorativa (Figura 1e). 

 

Figura 1: Passo-a-passo para a confecção da caixinha de garrafa pet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lima et. al. (2019) 

 

Passo a passo para a confecção do chaveiro de garrafa pet: 1° - Retirar 

a parte lisa da garrafa e recortar um molde de papel ou EVA da forma 

desejada, por exemplo, um círculo colocando-o sobre a tira da garrafa e 

recortar de acordo com o molde obtendo dois lados iguais (Figura 2a); 2° - 

Sobrepor um dos lados sobre o outro e fazer furos nas bordas com o auxílio de 

um furador, após, passar o fio por entre os furos deixando uma parte para que 

possa preencher o molde com o material desejado (Figura 2b e 2c); 3° - Após 

preencher o molde e passa o fio, coloque em um dos furos o engate do 

chaveiro (Figura 2d e 2e). 

a 

b 

c d e 
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Figura 2: Passo-a-passo para a confecção do chaveiro de garrafa pet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lima et. al. (2019) 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através do projeto, verificou-se que é de fundamental importância a 

educação ambiental estar presente no âmbito escolar desde os anos iniciais 

sendo os professores o principal mediador. Na aplicação do projeto os 

estudantes receberam explicações sobre a importância da reutilização da 

garrafa pet como forma de conservação do meio ambiente (Figura 3). Durante 

o desenvolvimento das atividades, por meio de observação, foi visível o 

interesse pelo conhecimento diante dos questionamentos realizados pelos 

próprios alunos, pois ficaram surpresos quanto ao tema proposto e metodologia 

empregada, e se mostraram bem atentos, participativos e criativos (Figura 4 e 

Figura 5), contribuindo com seu próprio aprendizado. Observou-se que a 

maioria dos alunos não tem o hábito de dar os destinos adequados a esses 

materiais. Durante esta atividade os alunos estavam bastante entusiasmados 

com a confecção dos objetos, utilizou-se de suas criatividades e sugeriram que 

o projeto fosse realizado em outras escolas no município.  

 

 

 

 

a b c 

d e 
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Figura 3: a- Aula didática, conceituando Educação Ambiental. b – Passo a passo da 

metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lima et. al. (2019) 

 

Figura 4: Alunos da 2ª etapa do ensino fundamental confeccionando das caixinhas e 

chaveiros. 

 

 

 

 

 

 

   

 Fonte: Lima et. al. (2019) 

 

Figura 3: Alunos da 4ª etapa do ensino fundamental confeccionando das caixinhas e chaveiros 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lima et. al. (2019) 

 

A utilização de garrafas PET como uma ferramenta interdisciplinar 

promove aos estudantes uma visão mais clara, do que de fato a educação 
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ambiental e os aspectos positivos por meio de atitudes podem contribuir com o 

meio ambiente, bem como complemento de renda em suas residências.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As utilizações de metodologias alternativas para o ensino precisam ser 

instigadas durante toda a formação do indivíduo, principalmente nas disciplinas 

de Ciências e Biologia, no intuito de complementar a aprendizagem dos 

conteúdos teóricos e práticos abordados nas disciplinas.  

Analisou-se através da observação assistida e relatos dos alunos em 

conversas informais durante todas as atividades propostos que o meio 

ambiente vem vivenciando diversas transformações provocadas pela falta de 

conscientização do ser humano, que é o grande causador por esta destruição. 

Acredita-se que a formação da conscientização pela conservação do meio 

ambiente pode ser construída através da educação ambiental que é essencial 

para efetivar a mudança necessária iniciando na educação escolar. 
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RESUMO: O BioAr foi proposto considerando os problemas vividos no cotidiano dos 
alunos do 2º ano do ensino médio da escola Palmira Gabriel, na rodovia Augusto 
Montenegro em Belém-PA, que por ser localizada em uma via de intenso tráfego de 
veículos, está sujeita a grandes quantidades de poluentes atmosféricos, que leva a 
tanto problemas ambientais quanto a risco de saúde. O projeto foi aplicado com o uso 
da estratégia metodologia do jogo de tabuleiro, e desenvolvido de maneira que os 
estudantes pudessem identificar os agentes causadores da poluição, além 
aprenderem sobre os riscos e consequências, visando assim a conscientização e 
prevenção de problemas, além de ser uma forma de disseminação de informações 
sobre a temática. 
 

Palavras-chave: poluição do ar, jogo de tabuleiro, ensino. 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018) por 

causa da poluição atmosférica 7 milhões de pessoas no mundo morrem 

anualmente, mostrando que nove em cada dez pessoas da população mundial 

respiram ar poluído. A poluição do ar é caracterizada quando poluentes (como 

gases, substâncias ou partículas), em quantidade ou concentração em 

desacordo com os níveis estabelecidos, possam tornar o ar impróprio ou nocivo 

à saúde humana e ao meio ambiente (CONAMA Nº 003/1990). Segundo o 

Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2019) alguns dos poluentes 

atmosféricos são: Dióxido de Enxofre (SO2), Material Particulado (MP), 

Monóxido de Carbono (CO), Ozônio (O3), entre outros.  

mailto:silviarafaela12@gmail.com
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A emissão desses poluentes pode ser através de fontes fixas como 

indústrias e usinas termelétricas que possuem grande potencial poluidor, além 

das fixas naturais como vulcões e das fontes móveis, veículos automotores, 

aviões e embarcações marinhas, através da queima de combustíveis fósseis, 

utilização de energia residencial e comercial e da queima de Biomassa (IAP, 

2019; INCA, 2018). Entre as consequências para o meio ambiente estão a 

intensificação do Efeito Estufa, que eleva a intensidade de fenômenos naturais, 

a destruição da Camada de Ozônio que não conseguiria mais absorver os raios 

ultravioletas emitidos pelo sol e assim como o problema da Chuva Ácida que 

leva a acidificação de rios e a extinção das espécies da fauna e flora. 

Em relação aos riscos à saúde humana, os principais afetados pela 

poluição, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018), são as 

crianças (menores de 5 anos, a pneumonia é a principal causa da morte), além 

de mulheres e trabalhadores que exercem sua função ao ar livre, e ressaltam 

que 24% das mortes ligadas à poluição são por doenças cardíacas, 25% de 

acidente vascular cerebral, 43% de doença pulmonar obstrutiva crônica e 29% 

de câncer de pulmão. E as soluções para tais problemas podem ser por 

investimentos em novas formas de geração de energia eficiente, sistemas de 

transportes públicos seguros e acessíveis, e mais espaços para ciclistas, 

redução dos níveis de incêndios florestais e do desmatamento.  

Apesar da evidente problemática quando tratamos sobre a poluição do 

ar, poucos estudos têm apontado para essa discussão em sala de aula, 

embora os PCNs apresentem uma série de temas a serem abordados que 

contribui para o desenvolvimento de cidadãos com atitudes críticas na 

sociedade e entre eles está a temática do Meio Ambiente onde mostra que 

esse tema deve ser abordado transversalmente tanto no ensino médio quanto 

no fundamental, esses assuntos nem sempre são explanadas  nas grades 

curriculares causando déficit no conhecimento e na contribuir da formação de 

um cidadão responsável com o meio ambiente (MALHADAS, et al. 2002).  

Muitos estudantes possuem dificuldades em relação a algumas 

disciplinas, especificamente na disciplina de Biologia, por muitas vezes alguns 

conceitos se tornarem algo abstrato e longe de sua realidade, devido a isso, é 
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de suma importância que o professor busque alternativas para melhorar a 

forma de construção do conhecimento. Contudo, é seu dever adequar a 

metodologia, visando a especificidade e característica dos alunos que compõe 

uma determinada turma para que seja empregada de maneira a suprir sua 

necessidade e realidade (GONZADA, et al. 2017). 

Dessa forma, ao buscar metodologias diversificadas e adequadas, o 

aprendizado será satisfatório, haja vista que, quando as aulas são mais 

próximo o possível da sua realidade, o interesse e o entusiasmo do aluno por 

aquela matéria e assunto são maior, dessa forma esse aluno torna – se uma 

pessoa crítica e preocupada com o ambiente ao seu redor (PORTELA & 

ROSA, 2013). Dessa maneira, uma alternativa é a utilização de jogos como 

auxílio no processo de ensino aprendizagem que se difere das outras 

metodologias por apresentarem características lúdicas. 

O uso de jogos no processo de ensino-aprendizagem é uma ferramenta 

importante  que  auxilia na capacidade cognitiva do aluno, além de estimular a 

aprendizagem e o  interesse na busca do conhecimento, tornando-a divertida e 

estimula a interação professor e aluno (SILVA, et al. 2016), assim, a construção 

do conhecimento torna-se um algo significativo, fugindo daquela forma 

mecânica das aulas expositivas e tradicionais que muitas vezes tomar-se algo 

decorativo para apenas fazer uma prova avaliativa no final do processo. A 

utilização de jogos como metodologia de ensino torna a aprendizagem 

prazerosa além do estimular a criatividade do indivíduo. 

Destarte, as situações relatadas, o presente trabalho faz um relato de 

experiência sobre a utilização de um jogo de tabuleiro dentro do projeto BIOAR 

sobre a poluição atmosférica, realizado por bolsistas do Programa de Iniciação 

à Docência – PIBID, da Universidade do Estado do Pará (UEPA), ocorrido na 

E.E E.F.M. Profª Palmira Gabriel. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 O projeto foi realizado com duas turmas de 2º ano do ensino médio da 

Escola Palmira Gabriel no município de Belém – PA, e apresentavam 43 alunos 
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com idades entre 16 a 19 anos, sendo a maioria de baixa renda, com ensino 

fundamental e 1° ano do médio cursado integralmente em escola pública. Para 

medir o grau de conhecimento dos alunos sobre a temática, e então concluir se 

houve um resultado satisfatório de conscientização e sensibilização a respeito 

da poluição do ar, foram utilizados questionários no início e fim do projeto 

(antes e depois do jogo de tabuleiro), no entanto os questionários foram 

respondidos somente por 33 alunos. 

Para a realização do jogo, o tabuleiro foi confeccionado com materiais 

recicláveis como o papelão para fazer a mesa ou campo do jogo e os pinos, 

como também uma caixa de leite que foi cortada para fazer o dado, a cartolina 

que foi utilizada para as cartas de perguntas. O jogo se sucedeu da seguinte 

maneira: foram divididas 4 equipes, cada equipe com um representante para 

mover o pino, jogar o dado e escolher uma carta; o jogador arremessa o dado 

para avançar no jogo, movendo o pino com o número de casas que for 

sorteado no dado, mas pra avançar deve responder corretamente a pergunta 

relacionada ao tema das aulas contida na carta, que fica em cima da mesa 

virada para baixo (Figura 1).  

Após escolhida e lida a pergunta, a equipe tem um tempo de 20 segundos 

para acertar, se responder erroneamente a carta retorna ao jogo, e a equipe 

não avança; no tabuleiro e nas cartas existem armadilhas e bônus, que permite 

o jogador avançar, voltar uma casa ou ainda perder a vez, a fim de deixar o 

jogo mais divertido e competitivo; vence a equipe que chegar primeiro na linha 

de chegada.  

Figura 1: Realização do Jogo de Tabuleiro. 
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Fonte: Autores do trabalho. 

 

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

Para avaliar se os alunos adquiriram novos conhecimentos e se a 

estratégia metodológica de ensino foi eficiente, foram escolhidas 3 questões 

dos questionários para análise, as mesmas estão presentes no questionário 

inicial e final, para assim comparar os números de acertos. A 1ª questão foi 

referente a se os estudantes saberiam quais os principais problemas para 

saúde que a poluição do ar pode causar, a 2ª questionava se sabiam o que 

poderiam fazer para diminuir a poluição do ar e na 3ª perguntava quais as 

formas de poluição do ar que mais presenciavam no dia a dia. 

Com a aplicação do questionário inicial foi perceptível através dos 

resultados que o conhecimento prévio dos estudantes não era satisfatório, 

como na 1ª questão, e após a realização do projeto houve um grande número 

de acertos, em razão de que, nas aulas e no jogo foi muito evidenciado que a 

poluição provoca a destruição da camada de ozônio, causa o aumento da 

acidez da chuva, e a intensificação do efeito estufa que trazem consequências 

sérias para a saúde e meio ambiente, e na maioria das respostas do 
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questionário final os alunos responderam corretamente: problemas 

respiratórios e cardíacos, câncer de pele, alergias entre outros.  

Com a utilização do jogo de tabuleiro os alunos se envolveram mais nas 

aulas e apresentaram maior interesse referente ao assunto, o que ocasionou 

uma melhor assimilação do conteúdo e consequentemente maior número de 

respostas corretas. Em sua maioria, os alunos necessitam de algo que os 

estimulem a ter um maior interesse e curiosidade por determinados assuntos, 

algo que desvie um pouco das aulas tradicionais (LIMA, et al. 2017). Tendo em 

vista as necessidades e especificidades de cada aluno, lançar mão da 

ludicidade como estratégia metodológica é uma alternativa muito válida no 

processo de aprendizagem, visto que o lúdico contribui para ativação das 

funções psiconeurológicas devido ser uma atividade física e/ou mental 

possibilitando ao ser que brinca e joga a ação de pensar, aprender, além de se 

desenvolver intelectualmente e socialmente (CABRERA, 2007). 

E inicialmente perguntamos aos alunos o que poderiam fazer para 

diminuir a poluição do ar, menos da metade dos alunos souberam responder 

corretamente, uma das razões que contribuem para isso, segundo Ruffino 

(2001), é a falta de ações e práticas em educação ambiental nas escolas 

públicas, por conta da falta capacitação dos profissionais de educação. E após 

a construção de conhecimento com as aulas e com o jogo de tabuleiro, no 

questionário final, mais da metade dos alunos responderam de forma correta, 

sendo citados o uso maior de transporte público e de bicicletas como 

recomendado pelo Ministério da Saúde (2016), além do uso de filtros de ar nos 

automóveis e nas indústrias também exemplificado por Oliveira et al. (2013).  

A respeito de quais as formas de poluição do ar que os estudantes mais 

presenciam no dia a dia, as respostas mais obtidas tanto no questionário inicial 

quanto no final, foram a respeito da emissão de poluentes vindo de veículos, 

em razão da escola Palmira Gabriel ser localizada na Augusto Montenegro, 

uma das rodovias mais movimentadas de Belém, alguns descreveram no inicial 

como “fumaça dos carros e caminhões”. Se observa que os alunos possuíam 

uma consciência prévia sobre agentes poluidores do ar, pois segundo Teixeira 

et al. (2008) os veículos automotores, nos centros urbanos, são umas das 
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principais fontes de poluição do ar, por conta das elevadas emissões de 

poluentes como o monóxido de carbono, liberados devido o processo de 

queima do combustível. E com isto, as aulas e o tabuleiro auxiliaram para 

complementar o conhecimento dos alunos, alertando aos riscos à saúde e 

problemas ambientais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na análise dos dados e da participação no jogo de tabuleiro, 

notou-se uma sensibilização dos alunos à medida que eles respondiam de 

forma coerente e consciente as perguntas do jogo e do questionário, portanto, 

os estudantes conseguiram perceber a importância da conscientização global a 

respeito da poluição do ar, a jugar que, no início a maioria não sabia muito 

sobre o tema. 

Conclui-se, que houve uma reflexão e sensibilização dos estudantes, 

quanto ao compromisso de reduzir os níveis de contaminantes atmosféricos e 

melhorar a qualidade ambiental e de saúde, que é um dos objetivos deste 

projeto e também do Plano Nacional de Qualidade do Ar (BRASIL, 2009). E 

assim, este projeto disponibilizou a possibilidade de construção dos 

conhecimentos, para que haja cidadãos mais responsáveis com pensamento 

coletivo almejando promover uma diferença na sociedade, que se suceda uma 

mudança no estilo de vida direcionado para o bem comum social e para o meio 

ambiente. 
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RESUMO: O conhecimento das linguagens de programação vem se tornando um 
diferencial em uma sociedade informatizada. Dessa forma várias ferramentas vêm 
sendo propostas para disseminar a programação de computadores para profissionais 
de diferentes áreas. Nesse sentido os professores podem tirar grande proveito do 
aprendizado dessas linguagens, uma vez que aumenta a possibilidade da produção de 
materiais didáticos. Dentre as possibilidades de utilização com maior abrangência 
entre os alunos destacam-se os jogos didáticos virtuais. Dessa forma foi criado o jogo 
BIOCRATCH, no IFPA – Campus Paragominas, com o intuito de facilitar o 
entendimento dos alunos o conteúdo de Bioquímica. 

Palavras-Chave: Programação, Jogos Didáticos, Bioquímica, Scratch. 

 

INTRODUÇÃO 

O aprendizado de linguagens de programação tem se mostrado um 

grande diferencial em uma sociedade extremamente informatizada.  Uma vez 

que o aprendizado das diversas linguagens utilizadas recentemente envolve o 

desenvolvimento de um raciocínio lógico/matemático, várias iniciativas foram 

propostas no intuito de disseminar o aprendizado das linguagens 

(WIEDENBECK, 2005). Essas iniciativas são extremamente proveitosas, uma 

vez que facilitam a utilização dessa ferramenta por uma gama maior de 

profissionais. Nesse contexto, os professores se destacam uma vez que podem 

utilizar as linguagens de programação para construir conteúdos educativos, 

interativos e multimídia.  
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Das várias iniciativas propostas para a disseminação da programação de 

computadores, o Scratch merece destaque pela acessibilidade e pela 

contribuição da comunidade de utilizadores (GUZDIAL, 2004). O Scratch é um 

ambiente de programação projetado pelo MIT Media Lab com o intuito de 

tornar a programação acessível a crianças, jovens e programadores amadores, 

dando a oportunidade para criação de vídeo games, animações e etc. 

Hoje o cerne principal do processo ensino-aprendizagem é despertar o 

interesse dos alunos para o conteúdo ministrado, dessa forma o emprego de 

jogos didáticos se torna uma ferramenta útil para o ensino. É importante 

ressaltar que para que um jogo seja considerado educativo quando apresenta o 

equilíbrio entre duas funções: a lúdica (diversão e o prazer que o jogo propicia) 

e a educativa (apreensão de conhecimentos, habilidades e saberes) 

(KISHIMOTO, 1996). O jogo como instrumento que auxilie na aprendizagem só 

ocorre quando controlada pelo professor, tornado a atividade séria e 

comprometida com a aprendizagem, porém sem perder a liberdade e o lúdico 

característico.  

Apesar do potencial e benefícios, os jogos digitais educacionais ainda 

são poucos empregados e, para muitos professores, encontrar e utilizar bons 

jogos continua sendo um desafio (BALASUBRAMANIAN; WILSON, 2006). Isso 

ocorre, em boa parte, porque muitos jogos educacionais têm feito uso limitado 

de princípios pedagógicos e acabam sendo ignorados pelos educadores por 

agregarem pouco valor às aulas. Dessa forma, iniciativas que propiciem o 

contato do professor com as linguagens de programação, possibilitando que 

possam criar e modificar jogos didáticos de acordo com a sua necessidade são 

essenciais. .  

O ensino de biologia na formação básica tem por objetivo que o aluno 

domine conteúdos básicos e consiga extrapolar esse conhecimento para o seu 

cotidiano (KRASILCHICK, 2004). Dessa forma é essencial que o professor 

torne o aprendizado o mais dinâmico e significativo possível para que o 

conteúdo ministrado não seja encarado apenas como uma média. Nesse 

cenário a utilização de jogos que facilitem a observação de conteúdo mais 



204 

 

abstrato pode ser essencial no entendimento do aluno, tornando o aprendizado 

de biologia algo mais significativo. 

Grande parte dos alunos apresenta dificuldades em acompanhar as 

primeiras aulas de biologia, principalmente quando o número de aulas 

semanais das disciplinas é reduzido, tornando as aulas muito intensas quanto 

ao volume de conteúdo ministrado. Para a disciplina de Biologia, o domínio da 

Bioquímica é essencial como base para que o aluno consiga compreender 

todos os demais conteúdos, sendo normalmente um dos primeiros a ser 

ministrado. Sendo assim, para experimentar o Scratch como ferramenta para a 

produção de conteúdo didático, nós criamos o jogo BIOCRATCH com o 

objetivo de melhorar o entendimento do conteúdo de Bioquímica. 

 

METODOLOGIA 

 O projeto esta sendo realizado em duas etapas: primeiramente estão 

sendo realizadas oficinas para o ensino do Scratch com os professores de 

biologia atuantes no município de Paragominas. Estas oficinas são ministradas 

pelos integrantes do LABÓTICA (Laboratório de Robótica) e auxiliadas por 

alunos do 3º ano do ensino médio integrado de Técnico em Informática do 

Instituto Federal do Pará – Campus Paragominas. Esta oficina tem como 

objetivo ensinar a utilização da ferramenta bem como auxiliar os professores no 

desenvolvimento de seus projetos.  

A segunda etapa é realizada com o acompanhamento dos professores, quando 

da utilização dos jogos com seus alunos. Após a realização da aula foi 

distribuído um TCLE (Termo de consentimento livre esclarecido) bem como um 

questionário para que os alunos possam avaliar se o jogo em questão auxiliou 

no aprendizado de algum conceito, se foi desafiador/ divertido, se houve 

alguma dificuldade no desenvolvimento da atividade proposta pelo game, se 

houve muitos erros de execução que prejudicaram o desenvolvimento da 

atividade.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Até o momento foi produzido apenas um jogo usando a ferramenta 

Scratch denominado BIOCRATCH (Figura1). O jogo foi criado com o objetivo 

de auxiliar no aprendizado de Bioquímica pelos estudantes. O BIOCRATCH é 

dividido em três níveis, cada um compreende uma parte da Bioquímica 

abordada no Ensino Médio, porém até o momento apenas o primeiro nível esta 

completo. Este corresponde aos conhecimentos de Carboidratos e é dividido 

em três etapas de dificuldade, representando a complexidade das moléculas 

(1ª etapa: Monossacarídeos; 2ª etapa: Dissacarídeos e 3ª etapa: Polissacarídeos).  

A primeira etapa do primeiro nível do BIOCRATCH é um labirinto em que 

os alunos são responsáveis por capturar os átomos de carbono, hidrogênio e 

oxigênio, necessários para criar uma molécula de Glicose. No fim do nível, o 

aluno tem que responder uma pergunta sobre monossacarídeos para que 

consiga passar de etapa. Na segunda etapa, o aluno que tem que terminar o 

labirinto recolhendo as moléculas necessárias para a construção de uma 

sacarose e uma pergunta sobre dissacarídeos para finalizar. Na terceira etapa 

os alunos têm que recolher as moléculas necessárias para a construção de 

uma molécula de amido e responder uma pergunta sobre polissacarídeos para 

vencer a fase.  
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Figura 1: Principais telas no primeiro nível do jogo BIOCRATCH 

 

 A segunda fase está em construção no momento e é referente aos 

conhecimentos de Lipídeos e dividida em quatro etapas. A primeira etapa leva 

em consideração os conhecimentos de ácidos graxos e triglicerídeos; a 

segunda usa conhecimentos de esteróides, com foco no colesterol; já a terceira 

para os conhecimentos de fosfolipídeos e a quarta é referente aos 

conhecimentos de cerídeos. A terceira fase será sobre proteínas enfatizando 

os diferentes tipos de aminoácidos utilizados para a formação de proteínas, 

bem como as diferentes formas que essas proteínas podem assumir até a 

forma funcional. 

 Apesar da importância que os jogos podem apresentar como recurso 

didático, em alguns casos eles acabam não alcançando as expectativas 

desejadas. Kirriemuir e Mcfarlane (2004) apontaram algumas das principais 

características dos jogos responsáveis por frustrar tanto os educadores quanto 

os alunos como excesso de simplicidade, não alcançando as expectativas dos 

alunos; tarefas repetitivas e muito pobres; diversidade de atividades 

severamente limitada; necessidade de requisitos técnicos para execução do 
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programa. Para avaliar se o BIOCRATCH atendeu as expectativas os alunos 

responderam os questionários para avaliação dos jogos. 

Após a aula teórica sobre Carboidratos, os alunos foram levados ao 

laboratório de informática para a aplicação do jogo. Em seguida, 71 alunos 

responderam a um questionário onde todos avaliaram positivamente o jogo, 

porém 60% desses alunos indicou alguma dificuldade, onde as maiores 

queixas foram quanto a pequenos erros que dificultaram no desenvolvimento 

normal do jogo. Aproximadamente 80% dos alunos se sentiram desafiados com 

os desafios propostos pelo jogo e 93% achou que o jogo facilitou no 

aprendizado de alguns conceitos, principalmente com a participação na 

construção das moléculas estudadas em sala de aula. Todos os alunos 

consideraram que a utilização de jogos seria proveitosa em outros conteúdos 

da biologia.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dessa avaliação inicial foi possível confirmar que os jogos 

didáticos são ferramentas poderosas para o aprimoramento das habilidades 

estudadas em sala de aula.  Sendo assim, o conhecimento de linguagem de 

programação é um instrumento extremamente útil, uma vez que possibilita ao 

professor produzir jogos didáticos que se encaixem às suas necessidades, 

deixando a aula mais interativa e desafiadora. 
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RESUMO: Este artigo trata de um relato de pesquisa realizada a partir da análise 
horizontal em livros didáticos de ciências utilizados no município de Castanhal - no 
estado do Pará – sobre a classe dos répteis. Nossa análise resulta em características 
generalistas desse conteúdo, sem citar características de espécimes da Amazônia. 
Concluímos ainda que a utilização de livros didáticos em aulas de ciências e Biologia é 
uma prática comum entre professores. No entanto, para utilizar esse artifício de ensino 
devem-se considerar alguns parâmetros, evitando-se a utilização como único recurso 
pedagógico e/ou a utilização de livros inadequados ao contexto escolar em que se 
atua.  

Palavras-chave: Répteis, Livro didático, Ensino de ciências. 

 

INTRODUÇÃO 

No ensino de Ciências, os livros didáticos constituem um recurso de 

fundamental importância, já que representam em muitos casos o único material 

de apoio didático disponível para alunos e professores. Os livros de Ciências 

têm uma função que os difere dos demais – a aplicação do método científico, 

estimulando a análise de fenômenos, o teste de hipóteses e a formulação de 

conclusões. Adicionalmente, o livro de Ciências deve propiciar ao aluno uma 

compreensão científica, filosófica e estética de sua realidade 

(VASCONCELOS, 2003), oferecendo suporte no processo de formação dos 

indivíduos/cidadãos. 

De acordo com o Ministério da Educação (BRASIL, 2006), inicialmente, 

a avaliação do Livro didático de Biologia foi realizada por uma equipe de 

especialistas da área de Ciências Biológicas e pesquisa em ensino de Biologia, 
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de universidades públicas de diversas regiões do Brasil. Em seguida, os 

exemplares selecionados foram submetidos aos professores de cada escola, 

para a escolha final (SILVA, 2006). 

Assim, além da necessidade de uma avaliação, tanto de forma quanto 

de conteúdo, é necessária uma política de valorização do magistério, para que 

a escolha e utilização do livro sejam fundamentadas nas competências de 

professores bem preparados. Há, contudo, um paradoxo entre a realidade e a 

necessidade em educação, abrangendo desde a formação do professor até os 

recursos didáticos, destacando-se o livro didático (LD) (MARIA, 2018). 

A classe reptilia corresponde à um grupo de animais que possui a 

ectotermia como principal característica em comum, bem como os lagartos, 

serpentes, anfisbenas, jacarés e quelônios (MARTINS & MOLINA, 2008).  

 

METODOLOGIA 

Este trabalho foi realizado por duas estudantes do curso de Biologia e 

desenvolvido seguindo metodologia qualitativa, em que concordamos com 

Minayo (2013) como a que se ocupa do nível subjetivo e relacional da realidade 

social e é tratado por meio da história, do universo, dos significados, dos 

motivos, das crenças, dos valores e das atitudes dos atores sociais. 

A classe reptilia apresenta ocorrência em todo território brasileiro, 

apresentando maior ocorrência no bioma amazônico (mais de 350 espécies) e 

desempenham importante papel no funcionamento dos ecossistemas 

brasileiros (MARTINS & MOLINA, 2008). E, como os livros adotados em nosso 

município foram indicados e avaliados pelo Plano Nacional do Livro Didático e 

as instituições de ensino escolheram os livros didáticos com os quais irão 

trabalhar durante o período de vigência do programa, escolhemos livros 

adotados na rede municipal de ensino localizada nas escolas do município de 

Castanhal – Pará, tentando responder à pergunta: o que os livros adotados no 

município de Castanhal dizem sobre os répteis no contexto amazônico? 

Os livros escolhidos são do 7º ano do ensino fundamental, utilizados no 

município de Castanhal (Pa) e estão descritos no quadro 1. 
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Quadro 1. Livros didáticos escolhidos de diferentes autores e editoras. 

Nome do livro Autor Editora e ano 

Tempo de Ciência Eduardo Passos & Angela Sillos Editora do Brasil, 2015 

EJA Moderna Virginia Aoki Moderna, 2013 

Para viver juntos: Ciências 
da Natureza 

João Batista Aguilar Edições SM, 2015 

Projeto Araribás: Ciências Maíra Rosa Carnevalle Moderna, 2014 

 

Para a análise de dados utilizamos os métodos de avaliação propostos 

no guia de livros didáticos do PNDL para as disciplinas de Ciências e Biologia 

(2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todos os livros foram analisados e identificados para o conteúdo sobre a 

classe reptilia por entendermos a importância e ocorrência dos seres vivos que 

compõem essa classe em nossa região e no município de Castanhal-Pa. 

Nossas observações e conceitos mostrados na tabela 1 são porque 

Passos & Sillos (2015) e Aguilar (2015) apresentam excelente adequação à 

série, riqueza em conteúdo e linguagem acessível, apesar da quantidade de 

informações contidas no primeiro e a pouca abordagem em relação a nossa 

região. Enquanto Carnevalle (2014), apesar de apresentar boa adequação à 

série, apresenta o conteúdo de répteis resumidamente em poucas páginas. O 

livro de Aoki (2013), uma obra para ensino de jovens e adultos, em geral, tem 

bom nível de compreensão (Tabela 1), mas mostra brevemente um trecho 

referenciando os quelônios, mas não contém conteúdo específico para os 

répteis.  

Tabela 1. Critérios para análise do conteúdo teórico em livros didáticos de 
ciências 

Parâmetro Fraco Regular Bom Excelente 

Adequação com a série 

(Eduardo Passos & Angela Sillos, 2015)    X 

(Virginia Aoki, 2013) X    

(João Batista Aguilar, 2015)    X 
 

(Maíra Rosa Carnevalle, 2014)   X  
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Clareza do texto (definições, termos, etc.) 

(Eduardo Passos & Angela Sillos, 2015)    X 

(Virginia Aoki, 2013) X    

(João Batista Aguilar, 2015)    X 

(Maíra Rosa Carnevalle, 2014)    X 

Nível de atualização do texto 

(Eduardo Passos & Angela Sillos, 2015)    X 

(Virginia Aoki, 2013) X    

(João Batista Aguilar, 2015)    X 

(Maíra Rosa Carnevalle, 2014)  X   

 

Ao analisarmos os recursos visuais (Tabela 2), observamos que as 

ilustrações, Eduardo Passos & Angela Sillos (2015) e João Batista Aguilar 

(2015) possuem figuras que transpassam informações ricas em detalhes de 

morfologia desses animais, além de terem boa nitidez e ter relação direta e 

próxima ao texto, facilitando a compreensão e articulação do conteúdo. 

Entretanto, sentimos a necessidade em ressaltar que é desejável que o 

professor proporcione outros desdobramentos e relações com nossa região a 

fim de que o estudante possa visualizar o quanto esses seres vivos estão 

presentes no dia a dia. 

Tabela 2. Critérios para análise dos recursos visuais em livros didáticos de 
ciências 

Parâmetro Fraco Regular Bom Excelente 

Qualidade das ilustrações (nitidez, 
cor, etc.) 

(Eduardo Passos & Angela Sillos, 2015)    X 

(Virginia Aoki, 2013)  X   

(João Batista Aguilar, 2015)   X  

(Maíra Rosa Carnevalle, 2014)    X 

Grau de relação com as informações 
contidas no texto 

(Eduardo Passos & Angela Sillos, 2015)    X 

(Virginia Aoki, 2013)  X   

(João Batista Aguilar, 2015)    X 

(Maíra Rosa Carnevalle, 2014)   X  

Veracidade da informação contida 
na ilustração 

(Eduardo Passos & Angela Sillos, 2015)    X 

(Virginia Aoki, 2013)  X   

(João Batista Aguilar, 2015)    X 

(Maíra Rosa Carnevalle, 2014)    X 

Possibilidade de contextualização Sim Não   

(Eduardo Passos & Angela Sillos, 2015) X    

(Virginia Aoki, 2013) X    

(João Batista Aguilar, 2015) X    

(Maíra Rosa Carnevalle, 2014) X    
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As obras analisadas apresentam questões propostas ao final do capítulo 

(Tabela 3), exceto no livro de Maíra Rosa Carnevalle (2014), em que ela 

aborda outras classes de vertebrados (peixes e anfíbios), em seguida propõe 

atividades para todos eles de uma só vez, posteriormente prossegue com 

conteúdos para vertebrados mais superiores. Eduardo Passos & Angela Sillos 

(2015), além das atividades propostas, contém questões provenientes de 

vestibulares. João Batista Aguilar (2015) apresenta atividades dispostas de 

várias formas como “Verifique o que aprendeu”, “Atividades”, “Questões para 

discussão e avaliação”, “Comunicação dos resultados”, “Questões globais”, 

“Autoavaliação”.  Virginia Aoki (2013) propõe boas atividades, mas que, 

portanto, não correspondem à classe reptilia, o que nos deixou um pouco 

aflitas, pois algumas vezes é possível que o professor amplie os 

conhecimentos sobre determinado conteúdo em atividades. 

Tabela 3. Exemplos de atividades propostas utilizadas na complementação e 
contextualização do assunto discutido. 

ATIVIDADES   

Propõe questões ao final de cada 
capítulo/tema? 

Sim Não 

(Eduardo Passos & Angela Sillos, 2015) X  

(Virginia Aoki, 2013) X  

(João Batista Aguilar, 2015) X  

(Maíra Rosa Carnevalle, 2014) X  

As questões priorizam a 
problematização? 

Sim Não 

(Eduardo Passos & Angela Sillos, 2015) X  

(Virginia Aoki, 2013) -  

(João Batista Aguilar, 2015) X  

(Maíra Rosa Carnevalle, 2014) X  

As atividades tem relação direta com o 
conteúdo trabalhado? 

Sim Não 

(Eduardo Passos & Angela Sillos, 2015) X  

(Virginia Aoki, 2013) -  

(João Batista Aguilar, 2015) X  

(Maíra Rosa Carnevalle, 2014)  X 

 

Em relação à estrutura do conteúdo sobre a classe reptilia percebemos 

que, de maneira geral, os livros estão caracterizados de forma semelhante 

onde apenas aspectos bem gerais sobre a morfologia e fisiologia são 

abordados. O que nos faz questionar e refletir sobre a abordagem generalista e 

pouco relevante que os livros dão a esse conteúdo importantíssimo para nossa 

região, uma vez que o livro didático poderia ser um instrumento capaz de 
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promover a reflexão sobre os múltiplos aspectos da realidade e estimular a 

capacidade investigativa do aluno para que ele assuma a condição de agente 

na construção do seu conhecimento. 

Podemos inferir que mesmo em aspectos gerais os livros analisados 

possuem algumas características boas e que tem potencial para ser utilizados 

em sala de aula, não devem ser tidos como único ou mesmo principal recurso 

metodológico pelo professor de ciências. 
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RESUMO: O trabalho tem por objetivo relatar uma sequência de atividades 
investigativas que teve como tema “Uso de agrotóxicos no cultivo de alimentos” e foi 
desenvolvida com estudantes do ensino fundamental participantes de um Clube de 
Ciências da Universidade Federal do Oeste do Pará (CCIUFOPA), localizada em 
Santarém-Pará/Brasil. A proposta foi desenvolvida em três encontros, com as 
seguintes atividades: i. Apresentação do problema para levantamento de 
conhecimentos prévios (hipóteses iniciais); ii. Simulação de uma feira; iii. Exibição de 
um vídeo relacionado à problemática; iv. Elaboração de um plano de trabalho junto 
com os estudantes; v. Entrevista com estudantes e especialistas da área; vi. 
Explicações sobre o tema; vii. Realização de júri simulado; viii. Aplicação de quiz.  
 

Palavras-Chave: Agrotóxico; Ensino por investigação; Clube de Ciências; Ensino de 

Ciências. 

 

INTRODUÇÃO 

 A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) oferece anualmente 

vagas em um Clube de Ciências para estudantes a partir do 6º ano do ensino 

fundamental até o final do ensino médio para participarem de atividades 

regulares de Ciências, uma vez por semana, com auxílio de monitores 

(estudantes de graduação) e professores da UFOPA com experiência em 

ensino de Ciências na educação básica. Esse projeto é uma das ações do 

Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico (CPADC) que já 

existe há 30 anos em Santarém, mas que hoje é vinculado ao Instituto de 

Ciências da Educação da UFOPA.  

 Anualmente a equipe faz planejamento de atividades para serem 

desenvolvidas durante a semana pedagógica do início do ano e em 2017 

concentrou esforços no estudo, planejamento e execução de atividades 

investigativas, ou seja, baseada no ensino por investigação (AZEVEDO, 2004; 

CARVALHO, 2013), tanto para serem desenvolvidas com a turma do ensino 
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fundamental quanto com a turma de ensino médio. Assim, escolheu-se nove 

temas de relevância social e científica para serem abordados durante o ano e 

um deles foi Uso de agrotóxicos no cultivo de alimentos.  

A escolha do tema pela equipe justifica-se por que a produção, uso e o 

consumo de agrotóxico tornaram-se problemas socioambientais que tem 

atingido a sociedade e os ecossistemas brasileiros (ANDRADE; ALMEIDA, 

2017) e vários resultados de pesquisas  apontam que o problema é complexo e 

demanda entendimento mais amplo da situação (PERES et al., 2005), pois 

riscos à saúde de pessoas devido ao contato com esses produtos diretamente 

através da produção ou indiretamente através do consumo de alimentos 

contaminados, são reais. Mas também há argumentos favoráveis ao uso em 

larga escala dada a demanda por alimentos para a população. Percebe-se 

assim a controvérsia do tema.  

É importante, portanto, sabermos como o alimento é produzido e como 

ele chega até nossa mesa, pois assim poderemos ter melhor consciência dos 

danos causados à saúde e de como diminuí-los. Dessa forma, levar esse tema 

para discussão com crianças e jovens da educação básica é de fundamental 

importância para formar cidadãos conscientes e que possam fazer livres 

escolhas sobre os alimentos que consomem tendo como base conhecimentos 

científicos.  

Assim, o trabalho tem por objetivo relatar as atividades desenvolvidas 

em três aulas do Clube de Ciências da UFOPA (CCIUFOPA) com o tema Uso 

de agrotóxicos no cultivo de alimentos tendo como embasamento o ensino por 

investigação. Buscou-se responder a questão Como é produzido o alimento 

que você come? O tema foi desenvolvido tanto com os estudantes do ensino 

fundamental quanto do ensino médio, mas neste trabalho relatamos as 

atividades desenvolvidas com a turma do ensino fundamental. Discute-se como 

se deu o envolvimento dos estudantes e aprendizagens adquiridas.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O ensino de Ciências por investigação vem ganhando espaço na 

literatura da área de ensino de Ciências nos últimos anos (CARVALHO, 2013; 
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SASSERON; MACHADO, 2017 e AZEVEDO, 2004) e uma das principais 

justificativas para o seu uso é a constatação de que os estudantes aprendem 

melhor quando são submetidos a metodologias semelhantes àquelas 

realizadas em laboratórios de pesquisas científicas (HODSON, 1992 apud 

CARVALHO et al., 2004). No entanto, ressaltamos que a ideia não é esperar 

que todo estudante se comporte ou se torne um cientista, mas sim que seja 

criado um ambiente investigativo nas aulas de Ciências de tal forma que se 

possa mediar os estudantes num processo que vá ampliando gradativamente 

sua cultura científica (CARVALHO, 2013). 

As atividades investigativas devem sempre partir de um problema, mas 

deve ser um problema tanto para o professor quanto para o estudante. O papel 

do professor é levantar o questionamento/a problematização e conduzir a 

atividade para que os estudantes possam resolver, atingindo um nível de 

conhecimentos científicos necessário à essa resolução (SASSERON; 

MACHADO, 2017).  

Nessa metodologia professores e alunos passam a assumir posturas 

diferentes e também a desempenhar papéis diferentes quando comparado ao 

ensino tradicional. No ensino tradicional o professor é o sujeito responsável por 

trazer e dominar todo o conhecimento enquanto que os estudantes assumem 

uma postura passiva de apenas receber esse conhecimento. As estratégias 

didáticas que têm base no ensino por investigação centram o foco no estudante 

e “possibilitam o desenvolvimento da autonomia e da capacidade de tomar 

decisões, de avaliar e de resolver problemas, apropriando-se de conceitos e de 

teorias das Ciências da natureza” (CENFOP, 2011. p. 2). Nas palavras de 

Azevedo: 

(...) o aluno deixa de ser apenas um observador das aulas, 
muitas vezes expositivas, passando a ter grande influência 
sobre ela, precisando argumentar, pensar, agir, interferir, 
questionar,(...) vindo a “aprender” atitudes, desenvolver 
habilidades, como argumentação, interpretação, analise, entre 
outras.(AZEVEDO, 2004, p. 24-25). 

Nesse sentido, o ensino por investigação possibilita uma formação mais 

integral do sujeito-estudante e coloca-o frente a desafios que podem ser 

estendidos para outras situações de sua vida. 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

O tema foi escolhido pela equipe de professores e monitores do 

CCIUFOPA na fase de planejamento, durante a Semana Pedagógica ocorrida 

no mês de março de 2017, antes do início das aulas, mas sua execução se deu 

no mês de maio do mesmo ano. Na ocasião frequentavam a turma cerca de 20 

estudantes que cursavam entre o 7° e 9° ano do ensino fundamental em 

escolas públicas de Santarém-PA. Havia quatro monitores (estudantes de 

licenciatura) e uma professora de Física da UFOPA orientadora responsáveis 

pela condução das aulas.  

As atividades ocorreram em três encontros22, totalizando uma carga 

horária de 7,5 horas e tinham por objetivos: proporcionar momentos de 

discussões e aprendizagens sobre a produção dos alimentos que consumimos, 

em especial as frutas, legumes e verduras; reconhecer fatores que estão 

envolvidos para o uso de agrotóxicos nas grandes produções agrícolas; 

identificar possíveis danos à saúde que o consumo de alimentos contaminados 

com agrotóxicos pode causar; aprender a higienizar corretamente frutas, 

legumes e verduras, bem como reduzir a quantidade de agrotóxicos dos 

mesmos.  

O primeiro momento tinha como propósito a problematização, 

levantamento de hipóteses dos estudantes e elaboração de um plano de 

trabalho coletivo para responder à questão de investigação “Como é produzido 

o alimento que você come?”. O segundo momento destinava-se à execução 

desse plano de trabalho elaborado com base em uma metodologia previamente 

escolhida pela turma. O terceiro momento destinava-se à socialização com a 

turma dos resultados, da(s) resposta(s) ao problema.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O primeiro encontro com a turma foi para apresentar o problema, 

levantar os conhecimentos prévios (hipóteses iniciais) e elaborar um plano de 

 
22 Cada encontro do Clube de Ciências da UFOPA dura cerca de 3 horas, uma vez por 

semana.  
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trabalho para responder à questão de investigação. Nessa aula houve a 

realização de uma feira simulada de venda de frutas, legumes e verduras, 

organizada pelos próprios monitores do Clube de Ciências, com o objetivo de 

verificar quais critérios são utilizados pelos alunos na hora da escolha dos 

produtos que irão consumir. Os feirantes foram os monitores que ofereceram 

os produtos aos estudantes de modo a convencê-los à compra de diferentes 

formas (o mais bonito, o orgânico, o mais barato etc...).  

Depois que os estudantes em equipes escolheram os produtos, 

apresentaram à turma que critérios utilizaram na escolha. Foi perceptível que 

muitos dos alunos levavam em consideração na hora da compra o tamanho 

das verduras, frutas e legumes, tanto que, aqueles que eram menores e 

apresentavam algum defeito, foram os últimos a serem escolhidos. Não 

percebemos nesse momento indicação na fala dos estudantes se os alimentos 

que apresentavam furos de insetos, por exemplo, possivelmente foram 

cultivados com menos/ou nenhum agrotóxico.  

As primeiras discussões tinham a finalidade de não oferecer muitas 

respostas aos questionamentos que surgiram, pois assim os estudantes 

ficariam mais estimulados a pesquisar sobre suas dúvidas, o que vai ao 

encontro do que se espera da postura ativa de um estudante no ensino por 

investigação. Utilizou-se ainda nesta primeira aula um pequeno vídeo de uma 

reportagem do Programa Bem Estar da Rede Globo que explicava sobre 

Agrotóxicos. Este já esclarecia algumas dúvidas que haviam surgido, como por 

exemplo: deixar de molho em água sanitária livra o alimento dos agrotóxicos?  

Com base nas dúvidas dos estudantes, foi elaborado em conjunto com a 

turma um plano de trabalho de investigação para ser executado nas aulas 

seguintes, com o objetivo de verificar como poderíamos responder aos 

questionamentos e dúvidas levantadas. Nesse plano elaborado coletivamente 

pela turma previmos a realização de pesquisa bibliográfica (na internet em sites 

como o do Ministério da Saúde, Globo Rural, EMATER, google acadêmico-

artigos publicados em revistas científicas ou eventos científicos); entrevista(s) 

com especialistas (técnico agrícola, acadêmicos da área e/ou produtor rural); 

Assistir vídeos, documentários, e para finalizar foi sugerido pelos alunos a 

organização de um júri simulado para que os estudantes organizados em dois 
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grandes grupos pudessem apresentar os argumentos controversos do tema e o 

que foi aprendido. Foram disponibilizados aos estudantes alguns textos para 

leitura que ajudariam na compreensão do problema proposto. 

No segundo encontro ocorreu uma entrevista na forma de bate papo 

previamente agendado com um Engenheiro agrícola da UFOPA e um 

estudante participante de um grupo de Educação Ambiental da Universidade 

(GEPEA). Os estudantes foram orientados a fazerem as anotações nos 

cadernos do que achavam importante ao longo da conversa. O diálogo 

possibilitou discussões sobre o uso de agrotóxicos, quais os tipos de 

agrotóxicos e os possíveis riscos à saúde. As dúvidas e curiosidades dos 

alunos da aula anterior e as que iam surgindo eram respondidas pelos 

convidados, mas alguns estudantes também já tinham feito pesquisa 

bibliográfica conforme orientações do primeiro encontro, o que foi percebido 

durante as discussões.  

A partir da entrevista foi possível que os alunos aprendessem mais sobre 

o que são agrotóxicos, pois os entrevistados trouxeram uma visão mais técnica 

a respeito do assunto, indo além dos conhecimentos dos professores de sala 

de aula que atuaram como mediadores, como prevê essa metodologia de 

ensino. Ainda em continuidade a esse segundo momento, um docente de 

Química da UFOPA que também é orientador no Clube de Ciências, fez uma 

apresentação aos alunos em relação à composição química dos agrotóxicos, 

como estes são classificados, para que servem, entre outros fatores, de modo 

a esclarecer dúvidas que os alunos apresentavam a respeito do tema.  

 Na terceira etapa, de socialização do processo de investigação, os 

estudantes apresentaram à turma suas respostas ao problema, às dúvidas e 

curiosidades com base nas aprendizagens adquiridas em todas as atividades. 

Esse terceiro momento teve continuidade na aula seguinte, quando ocorreu o 

Júri simulado. Os estudantes foram divididos em dois grupos, um a favor e 

outro contra o uso de agrotóxicos, através de sorteio realizado pelos monitores 

na aula anterior. O juiz do júri simulado foi um professor-monitor do Clube de 

Ciências. Inicialmente, os integrantes dos dois grupos apresentaram suas 

opiniões e ideias a respeito do tema tratado e defesa de pontos de vistas.  
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Por fim, houve o julgamento da causa, no qual o juiz apresentou suas 

considerações a respeito das discussões.  Para finalizar a aula, foi executado 

um quiz de perguntas e respostas elaborado pelos monitores, com o objetivo 

de fazer uma avaliação das aprendizagens dos estudantes nos três encontros. 

A realização do júri simulado proporcionou aos estudantes do clube a 

oportunidade de expor e confrontar suas ideias sobre o uso de agrotóxicos, o 

que acham a respeito, quais os possíveis riscos que acreditam trazer, 

possibilitando que os estudantes tivessem espaço para se expressarem, 

argumentarem e aprenderem com os próprios colegas da turma, além de 

desenvolver neles uma postura autônoma eresponsabilidade social, o que é 

indispensável para o desenvolvimento crítico dos mesmos. No quiz de 

perguntas e repostas verificou-se que grande parte dos alunos acertou todas 

as questões levantadas. 

 

CONCLUSÕES  

A estratégia didática possibilitou a participação efetiva de todos os 

alunos na construção do conhecimento científico, passando a fazer com que 

eles adotassem uma postura ativa através da investigação, além de permitir 

que os mesmos pudessem desenvolver sua autonomia, capacidade de tomar e 

argumentar decisões. 

O ensino investigativo mostra-se muito eficaz no processo de ensino-

aprendizagem, ele proporcionar uma mudança na postura do professor, na 

forma de pensar e organizar a sala de aula e as atividades que serão 

desenvolvidas. Pode ser aplicado de diversas maneiras, o que torna essa 

proposta mais atrativa não somente para os estudantes, mas como também 

para o professor. Sugere-se a leitura deste trabalho para professores de 

Ciências que tenham interesse em desenvolver atividades investigativas.  
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RESUMO: A aprendizagem requer o envolvimento de diversas metodologias 
alternativas, seja através de aula teórica ou ações de entretenimento. O uso de formas 
que incorporam o aluno ao conteúdo ministrado promove um melhor entendimento e a 
maior integração dos envolvidos, para que possam compartilhar os conhecimentos. 
Em virtude disso, o tema proposto para este projeto desenvolveu um material de apoio 
baseado em jogos de tabuleiro, relacionados ao conteúdo de Ciências Biológicas e da 
saúde, tanto para alunos do ensino médio quanto do superior. Foi possível observar 
que os alunos demonstraram dinâmica durante a aplicação dos jogos, devido ao 
processo de assimilação do conteúdo ministrado. Assim, torna-se necessário o uso de 
métodos alternativos que promovam o melhor aproveitamento da disciplina. 
 

Palavras-chave: Educação, Desenvolvimento, Biologia, Material didático, 

Ontogenia  

 

INTRODUÇÃO 

A embriologia estuda os processos de desenvolvimento de indivíduos desde 

a formação do zigoto até o nascimento, um assunto de difícil compreensão que 

auxilia e interfere no entendimento de outras disciplinas, seja na área das 

Ciências Biológicas ou da Saúde. Devido a dificuldade em compreender os 

conceitos básicos referentes a formação e desenvolvimento muitas pessoas 
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acabam fugindo destes conteúdos desde a educação básica até o nível 

superior.  

Ministrar uma aula teórica expositiva e bem atrativa é sem dúvida de 

extrema importância, mas a complementação dessa aula com auxílio de 

diferentes ferramentas é essencial, pois possibilita ao aluno mais uma forma de 

aprendizado. Dentre as diversas metodologias alternativas, empregadas para 

melhorar o ensino de ciências, está o uso dos jogos, baseados muitas vezes 

em ações ligadas ao entretenimento. Desta forma, além da informação do 

conteúdo de maneira interativa, ainda há a possibilidade da troca de saberes 

entre eles, pois aqueles que têm mais facilidade, acabam por meio do jogo, 

auxiliando aqueles que têm mais dificuldade e consequentemente o professor 

pode observar se realmente houve o aprendizado sobre o conteúdo 

(GONÇALVES et al., 2014).  

A utilização dos jogos em sala de aula além de promover o interesse dos 

alunos pelo conteúdo ministrado, facilitar o entendimento, possibilitar a troca de 

conhecimentos entre eles e promover a integração dos mesmos enquanto 

aprendem, buscando resolver questões em grupo (BELARMINO et al., 2015), 

auxilia ainda na criatividade do professor, que pode confeccionar os jogos com 

auxílio dos alunos, com materiais como cartolinas, EVA ou materiais recicláveis 

o que diminuiria o custo deste material e envolveria os adolescentes desde a 

construção até a execução dos jogos e promoveria a ponte entre educador e 

educando.  

A didática está presente em vários locais e pode ser utilizada de muitas 

maneiras, em ambientes de ensino esse termo ganha um grande enfoque. 

Intitulada por Comenius “como a arte de ensinar tudo a todos”, ela se torna 

uma ferramenta fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Com suas 

várias formas a didática se torna diferente em cada lugar se adequando 

conforme a sua necessidade. Se deparar com alguns obstáculos em ministrar 

determinados assuntos é muito frequente na vida dos profissionais da 

educação, em contrapartida estes usam métodos e técnicas para melhorar o 

ensino fazendo uso em muitas das vezes de materiais didáticos (FREITAS, 

2009). 



225 

 

O tema escolhido para o desenvolvimento desse projeto é um tema que 

assusta não só os alunos do ensino médio, como também os alunos da 

graduação. Além de proporcionar um auxilio com o tema nas escolas, visa 

também auxiliar os nossos graduandos na obtenção de mais aprendizado 

sobre o tema e de formas de ministra-lo na escola, fazendo com que os 

mesmos não acabem muitas das vezes desistindo de ministrar aulas que 

envolvam esse conteúdo por não se sentirem capazes de ministra-lo de forma 

eficiente. O uso de técnicas diversificadas, para melhorar o ensino, é usado 

desde os primórdios. O jogo JDDE (Jogo do desenvolvimento Embrionário) tem 

como objetivo ser um material de apoio ao ensino, facilitando a aprendizagem e 

estudo das Ciências Biológicas e da Saúde, inspirado em jogos de tabuleiro. A 

gama de materiais e modelos é inimaginável podendo ser desde um simples 

pincel até jogos eletrônicos, tabuleiros entre outros o essencial é que o modelo 

atenda suas necessidades e facilite a passagem do conhecimento (DE 

BASTOS et al., 2011). 

 

METODOLOGIA  

Este trabalho foi realizado a partir de uma avaliação da disciplina de 

embriologia do curso de Ciências Biológicas, campus Altamira que teve como 

objetivo criar modelos ou jogos abordando o conteúdo “Desenvolvimento 

Embrionário” visando técnicas de melhoria para o processo de ensino-

aprendizagem dos discentes e auxiliá-los na diversificação de metodologias 

didáticas para a futura docência. 

O JDDE é indicado para alunos do ensino médio e superior, resume-se em 

uma dinâmica de tabuleiro e cartas (10 cartas de verdadeiro ou falso, 18 de 

alternativas, 24 de ações, 10 para explicar uma fase do desenvolvimento, 8 de 

respostas livres, reunindo conhecimentos de embriologia básica e 

desenvolvimento embrionário humano), (Figura 1) conta também com modelos 

em 2d e 3d (Figura 2) para melhoria da visualização de cada fase embrionária. 

O tabuleiro e as peças 2d foram confeccionados em material PVC e adesivo, 

as cartas são produzidas de adesivo e papel cartão e os modelos 3d a base de 

biscuit. 
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Figura 1: Tabuleiro do JDDE Jogo do desenvolvimento embrionário e cartas. 

 

 

Figura 2: Modelos 2d e 3d de cada fase do desenvolvimento embrionário 

humano. 

 

Como jogar:  

O JDDE segue os padrões de jogos de tabuleiro, comporta no mínimo 3 

jogadores e máximo 5 na qual precisam realizar um trajeto, o percurso inicia-se 

na casa intitulada “Fecundação” e termina na casa denominada “Útero” 

mostrando as fases do desenvolvimento embrionário. Um jogador ficará 

responsável por retirar as cartas intitulado o “leitor”, e os demais realizarão o 

caminho, cartas de ações não podem ser retiradas no início e em cada rodada, 

o “leitor” irar retirar uma carta para o jogador da vez que ao acertar avança, nas 



227 

 

cartas com alternativas se o jogador errar a carta passa para o próximo jogador 

valendo apenas uma casa, e ganha quem completar todo o percurso. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O jogo teve duas fases, a primeira foi aplicado a turma de Ciências 

Biológicas campus Altamira, depois de uma breve discussão sobre embriologia 

geral, explanando conceitos básicos e com enfoque maior em Desenvolvimento 

Embrionário explicando cada fase, durante o jogo foi visível que os alunos 

tiveram uma maior facilidade para assimilar o conteúdo de uma forma mais 

dinâmica, fugindo dos padrões convencionais de ensino, segunda na XIII 

SEBio (Semana de Estudos Biológicos) sendo exposto no estante de 

embriologia junto com vários modelos didáticos produzidos por alunos da 

faculdade.  

Tanto na sala de aula quanto na SEBio o jogo atraiu várias pessoas e 

propiciou que interagissem enquanto vibravam com seus acertos ou 

esperavam ansiosos para entenderem onde erraram em suas respostas, além 

disso o jogo permite diferentes formas de utilização, como jogo individual ou 

em grupos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo da embriologia se faz necessário, pois entender o início da 

formação de um organismo se torna fundamental para explicar como tais se 

organizam na natureza, suas funções ecológicas e até mesmo seu processo 

evolutivo.  

Em virtude disso, se faz necessário a criação de novos modelos e jogos 

didáticos continuamente, pois é visível que o desempenho dos alunos melhora 

quando o professor adota técnicas diferenciadas para o ensino, uma vez que 

os alunos conseguem desenvolver um melhor entendimento auxiliado por 

essas técnicas, facilitando a relação aluno e conteúdo tendo um melhor 

aproveitamento da disciplina. E espera-se que este trabalho sirva de exemplo e 

motivação para a criação de outros jogos didáticos mostrando sua utilidade que 
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vai além de despertar o interesse dos alunos pelo tema até contribuir para 

formação de novos professores especializados em técnicas eficazes de ensino. 
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RESUMO: A Evolução Biológica atua como eixo norteador e articulador no ensino de 

Ciências e Biologia. Dessa forma, devido à importância dessa disciplina para a 

compreensão das demais áreas que perpassam o ensino das Ciências Biológicas, o 

presente trabalho desenvolveu um material didático em formato de quadrinhos para 

auxiliar o ensino-aprendizagem nas aulas de evolução, mais precisamente no tópico 

“mutação”. Intitulada “Lucas e Wesley em: Papo de mutação” a revista em quadrinho 

trás conceitos de Evolução e também explica os mecanismos de mutação com o uso 

da linguagem regional do estado do Pará (gírias e expressões locais).  Acreditamos 

que esse material possui potencial lúdico e pedagógico que irá contribuir para a 

facilitação da aprendizagem na Educação básica e superior.  

Palavras-chave: Evolução, mutação, ensino de Ciências.   

 

INTRODUÇÃO 

A evolução biológica tem ganhado destaque como eixo norteador e 

articulador no ensino das Ciências Biológicas, pelo fato de ser um elemento 

base para a compreensão adequada de grande parte dos conceitos e teorias 

que constituem essa Ciência (MEYER e EL-HANI, 2005). Dessa forma, é de 

grande relevância a utilização de novas metodologias para o ensino de 

evolução, assim, contribuindo para quebrar o paradigma de um ensino 

tradicional, pautado apenas na memorização de conceitos.  

De acordo com Goedert (2004), uma das causas que dificultam o ensino 

de evolução é a sua alta complexidade e também a carência de materiais que 
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possam auxiliar o docente a ministrar aulas dinâmicas. Dessa forma, a falta de 

preparo e de materiais auxiliares durante as aulas de evolução pode gerar 

alguns problemas no processo de aprendizagem como a interpretação errônea 

dos conceitos bem como uma aprendizagem fragmentada, assim, causando 

desarticulação no ensino dessa ciência, e até mesmo a dificuldade de 

compreender conteúdos de outras áreas.  

Dentre as diversas maneiras de inovar no ensino de ciências, as 

histórias em quadrinhos (HQs) vêm ganhando espaço nas salas de aula, 

principalmente pelo seu potencial lúdico e pedagógico. Santos e Pereira 

(2013), ressaltam que as HQs são uma espécie de arte sequencial que informa 

e educa através da dualidade imagem/escrita, representando assim uma 

poderosa ferramenta cognitiva para os educandos. Além disso, as HQs 

representam uma série de possibilidades para docentes trabalharem conteúdos 

e exemplos voltados para a realidade dos alunos, fator potencial para o 

estimulo da leitura e do raciocínio.  

Diante disso, o uso de HQs associado ao ensino de evolução pode ser 

um importante artefato para promover melhores dinâmicas e discussões em 

sala de aula assim, favorecendo uma melhor interpretação e compreensão dos 

conceitos, contribuindo para um ensino integrativo, bem como para quebrar 

alguns paradigmas que perpassam o ensino do tema. Como exemplo temos a 

revista brasileira Níquel Náusea, a qual retrata em seus quadrinhos temas 

como evolução e genética, sendo um importante material pedagógico (COSTA 

E SILVA 2014).  

Nesse sentido, outra potencialidade do uso de HQs na educação é a sua 

livre linguagem, ou seja, o docente é livre para adaptar a linguagem da revista 

ao nível de ensino e também a linguagem regional. O uso do regionalismo 

associado ao ensino com quadrinhos representa uma importante ferramenta 

lúdica, uma vez que se torna mais fácil a compreensão devido aos alunos 

possuírem maior familiaridade com a linguagem local.  

A significância lúdica das HQs relacionada à presença de imagens e 

exemplos com situações práticas do cotidiano dos alunos, somado a linguagem 

regional podem ser um importante incentivo para a leitura e para a 

compreensão dos conceitos tidos como complexos e superficiais, assim, 
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apresentando aos alunos uma evolução biológica como parte de seus 

cotidianos, não apenas como algo abstrato sem aplicabilidade.  

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo propor uma metodologia 

para o ensino de evolução, mais precisamente no tópico “mutação”, baseada 

no ensino lúdico através de HQs com uso da linguagem regional do estado do 

Pará.   

 

METODOLOGIA 

Inicialmente foi feito uma pesquisa sobre o tópico mutação com o intuito 

de verificar como o assunto era abordado e quais eram os recursos adicionais 

como imagens e ilustrações que os livros apresentavam para complementar os 

textos. Utilizamos livros do ensino básico e superior e constatamos que o tema 

era abordado de forma superficial, e em alguns casos notamos até a ausência 

de ilustrações para auxiliar a compreensão do conteúdo. Além disso, 

percebemos que a maioria deles não associava a mutação de forma 

evolucionista, apenas como algo superficial que não estava presente na 

realidade dos alunos, outro fator ausente foi à associação da mutação como 

algo benéfico. 

Diante desse contexto, decidimos confeccionar um material didático em 

forma de quadrinhos, apresentando o conceito e os mecanismos de mutação 

de forma simples e contextualizada para a realidade dos alunos do estado do 

Pará, fazendo o uso de gírias e expressões locais para explicar o conteúdo.    

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

Computador, impressora, papel A4.  

 

CONFECÇÃO 

Para a montagem dos quadrinhos utilizamos o programa Toondoo, todos 

os vetores se encontram no mesmo. Para ajustar a revista para impressão foi 

usado o Core Draw 2018. 
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Figura 2: Representação dos quadrinhos da revista 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINÂMICA EM SALA DE AULA 

Sobre o uso desse material em sala de aula, sugerimos que a turma seja 

divida em grupos, com quatro alunos, e que seja entregue duas cópias por 

grupo, após a leitura da revista o docente pode mediar uma discussão fazendo 

perguntas sobre o conteúdo da revista para instigar os alunos a participarem e 

a socializarem suas interpretações sobre o conteúdo. Outra forma de dinâmica 

é a realização de perguntas antes da aplicação da revista, e o mesmo processo 

deve ser repetido depois com perguntas diferentes das anteriores, mas que 

tenham o mesmo sentido e a mesma resposta a fim de observar se os alunos 

conseguiram extrair novas concepções acerca do assunto.  

Além disso, o professor pode aplicar a revista antes da aula para introduzir o 

assunto de forma a estimular a curiosidades dos alunos a respeito do tema.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

A partir da confecção do material, esperamos que esse possa ser 

aplicado no ensino básico, para assim verificarmos seu real impacto no ensino-

aprendizagem. No que tange as potencialidades do recurso podemos destacar 

a facilidade de compreensão, uma vez que foi utilizada uma linguagem simples 

para explicar o conteúdo da revista. Esperamos também que os alunos se 

sintam motivados a ler e também almejamos quebrar alguns paradigmas 

relacionados ao tema mutação, pois muitos a associam como algo puramente 

negativo, sem sentido evolucionista nas populações. 
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Sobre as limitações do recurso, destacamos a especificação de 

linguagem, uma vez que este foi montado com gírias locais, ou seja, se este 

recurso for aplicado em outros estados deverá ser adaptado. Entretanto, isso 

se torna também uma potencialidade ao ser aplicado na região, uma vez que 

os alunos possuem mais familiaridade com a linguagem local, e provavelmente 

conseguirão compreender melhor o conteúdo.  

Portanto, corroboramos com Costa e Silva (2014) e acreditamos que as 

HQ’s possuem potencial didático e ao mesmo tempo lúdico, tornando a 

aprendizagem prazerosa, assim, contribuindo para a melhoria do ensino na 

educação básica.  
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RESUMO: O solo é parte integrante e fundamental do sistema terrestre, tanto para 

nós seres humanos, quanto para os demais seres vivos que deste dependem. Uma 

das formas de garantir a proteção e uso correto do solo é por meio do ensino da 

temática nas escolas. Pensando nisso uma aula teórico-prática foi elaborada, com o 

intuito de demonstrar as características e funções do solo, suas utilidades no cotidiano 

das pessoas, atentando para importância da preservação do solo através de boas 

práticas. Assim, o presente trabalho foi elaborado com o objetivo de relatar a 

experiência docente em uma turma de 6º ano de uma escola da rede pública do 

município de Santarém-PA, a fim de apresentar uma forma alternativa de ensino do 

tema solo. 

Palavras-chave: Solo no Ensino Fundamental, Aula teórico-prática de Ciências. 

 

INTRODUÇÃO 

O solo é um dos principais elementos do nosso planeta, além de ser de 

fundamental importância para o desenvolvimento da vida, Frasson e Werlang 

(2010, p. 97) dizem que “[...] o solo, assim como todos os elementos naturais 

do planeta deve ser visto como patrimônio coletivo e, portanto, conservado por 

todos”.  

Uma das maneiras de difundir essa importância é através do estudo e 

ensino do solo e suas características, bem como as práticas corretas que 

devemos adotar ao se manuseá-lo, (CAVALCANTE, 2016). Pois além de 

realizar inúmeras funções nos ambientes naturais como regulador, ele também 

atua como meio de distribuição da água, local de cultivo dos alimentos, sendo 

utilizado ainda como matéria prima na fabricação de materiais e bens de 

consumo, seja na indústria civil, paisagismo, decoração, entre outros. 

Quanto à disseminação do conhecimento, adquirir novas informações, 

estudar de forma sistematizada o solo e repassar os conhecimentos adquiridos 

mailto:fran_sn1@hotmail.com
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são algumas das formas de assegurar sua proteção e qualidade para as 

gerações futuras (BECKER, 2005). 

Nesse contexto o livro didático se constitui uma importante ferramenta, 

que de acordo com Favarin (2012), deve apresentar aplicações e conceitos que 

possam ser usados pelos estudantes com intuito de contribuir com a sua 

formação social.  

Já para Lima (2005) outro importante aliado são as instituições de 

ensino superior nacional, que através de atividades de pesquisa, ensino e 

extensão podem contribuir com a melhoria do processo de ensino do solo nos 

níveis fundamentais. 

O presente artigo tem como objetivo relatar uma experiência docente 

vivida por bolsistas do programa PIBID (subprojeto Biologia) da Universidade 

Federal do Oeste do Pará. A aula foi realizada em uma turma de 6º ano do 

ensino fundamental, da Escola Estadual Terezinha de Jesus Rodrigues no 

município de Santarém-PA. A aula teórico/pratica sobre o solo buscou não só 

identificar, mas também ampliar os conhecimentos que os alunos já possuíam 

sobre o tema, assim como trazer novas informações e até mesmo um novo 

olhar e uma nova perspectiva sobre está parte tão importante do nosso 

planeta. 

 

DESCRIÇÃO DA AULA 

Para dar início a aula buscou-se primeiramente identificar os 

conhecimentos prévios que os alunos possuíam sobre o determinado tema, 

através de um exercício de sondagem. Para realizar este exercício os alunos 

foram divididos em cinco equipes, onde cada equipe foi conduzida a um local 

diferente da escola para um primeiro momento de observação do espaço físico 

e reconhecimentos das formas de utilização do solo. Esse momento foi 

acompanhado pelos bolsistas do programa PIBID. 

Após o momento de observação, os alunos retornaram à sala de aula, 

onde eram aguardados para uma breve conversa e discussão a respeito do 

espaço visitado por cada equipe. O objetivo dessa discussão em grupo é a 

socialização de informações e a troca de conhecimentos, onde cada equipe 

detalhou o local em que esteve e suas características, abrindo espaço para 

comentários e comparações entre os locais visitados.  

Na sequência, teve início à aula teórica sobre o solo, com a utilização do 

recurso Datashow, onde foram mostradas algumas das utilidades e formas de 

uso do solo com a demonstração de objetos feitos com diferentes tipos de solo 

como: espelho, vasos, utensílios domésticos, entre outros. Durante a aula 

abordou-se também sobre as diferenças entre os tipos de solo, com enfoque 

no solo arenoso, humífero, argiloso e granítico, ressaltando sua facilidade ou 

não de reter água, seu uso no cultivo de plantas, lembrando sempre as formas 
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corretas de uso, visando o cuidado com o meio ambiente através da não 

poluição do espaço, com lixo, agrotóxicos e outros. 

 

Figura 1: Observação dos diferentes espaços da escola onde há presença do solo e sua forma 

de uso.  

 

Fonte: os autores. 

 

Ao fim da aula teórica aplicou-se uma atividade prática, onde cada 

estudante recebeu uma amostra de solo dentre os quatros diferentes tipos 

disponíveis (arenoso, solo humífero, granítico e argiloso), juntamente com a 

amostra, um envelope contendo uma carta na qual havia quatro conjuntos de 

informações acerca dos quatro tipos de solos. Portanto, o estudante deveria ler 

as características, compara-las com a amostra recebida e identificar qual 

desses conjuntos fazia referência a amostra que recebera.  

Ao final da aula foi realizado um momento de reflexão entre alunos, 

professor e bolsistas, com o objetivo de ressaltar os conhecimentos, 

informações e dúvidas dos alunos a respeito do tema. Em seguida, os alunos 

receberam como atividade para casa, observar os espaços de sua residência e 

relatar quais das informações e conhecimentos adquiridos na aula eram 

possíveis de se identificar no espaço de sua residência. Para isso cada um 

recebeu uma folha em branco onde deveriam relatar o observado. 

 

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA AULA  

Ao receber as cartinhas dos alunos foi observado que 95% deles 

conseguiram identificar corretamente a amostra de solo que receberam. Este é 

um percentual expressivo, levando a crer que a metodologia utilizada em sala 
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de aula foi bem-sucedida e atendeu de forma satisfatória as necessidades de 

ensino do tema. 

Quanto a atividade deixada para casa de observação do espaço físico e 

a descrição do local, apenas 65% dos alunos executaram a atividade proposta, 

observando o solo no local, bem como suas características como cor e 

capacidade de reter água, observaram ainda o seu uso na forma de vasos de 

barro e louças de casa, mostrando o estabelecimento da relação entre o que foi 

aprendido em sala e o que existe no seu dia a dia. Entretanto, 35% dos 

estudantes não entregaram a atividade proposta, justificando através da falta 

de tempo ou esquecimento da mesma. 

O fato de considerarmos os conhecimentos prévios dos estudantes foi 

de fundamental importância para o desenvolvimento da aula, além de ter 

contribuído com o processo de aprofundamento do conteúdo e a construção de 

novos conhecimentos a partir de pré-existentes. Contudo, aulas teórico/prática 

como essa também encontram ao longo de seu desenvolvimento algumas 

limitações. Na aula relatada, por exemplo, fez se necessário mais de um 

professor para acompanhar as equipes no passeio pela escola, o que pode 

dificultar a implantação de atividades como essa, além de que é preciso ainda 

que o aluno se disponha a participar e interagir com a atividade e os demais 

colegas. Quanto à escola, ela precisa oferecer um espaço adequado para que 

atividades como essa possam ser realizadas com segurança. Porém isso não 

significa que os espaços devam ser iguais, pois diferentes escolas oferecem 

diferentes espaços e estes por sua vez podem oferecer esse momento de 

observação, porém de maneira diferente, mas que alcancem o mesmo objetivo 

proposto. 

Muggler et al. (2006) abordam a respeito do ensino de solos em espaços 

não formais ou mesmo na escola um espaço formal, porém com aplicações 

práticas visando contribuir com a proteção do solo, através do ensino, 

destacando objetivos e princípios metodológicos que ampliam e popularizam o 

conhecimento sobre o solo, objetivos que também buscamos alcançar com 

essa aula, afim de garantir maior cuidado com o solo por meio do 

conhecimento.  

Por fim, ressaltamos a importância dessa experiência em nosso 

processo de formação como futuros professores de ciências e biologia. Os 

obstáculos enfrentados como, falta de interesse no tema ou a falta de 

participação por parte de alguns alunos, constituem um desafio do dia a dia do 

professor, mas que tivemos a oportunidade de buscar solução em sala durante 

a aula. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Novas metodologias de ensino têm sido discutidas cada vez mais, 

pensando-se em como melhorar o espaço escolar, algo importante tendo em 
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vista as mudanças que as novas tecnologias têm trazido para realidade das 

pessoas de modo geral, inclusive à sala de aula. Nesse contexto metodologias 

ativas onde o estudante participa ativamente da construção do próprio 

conhecimento apresentam-se como uma boa opção de ensino. Portanto, aulas 

diferenciadas que envolvem teoria e prática, onde os estudantes participam, 

propõem e discutem a respeito do tema, apresentam-se como uma nova forma 

de atrair os alunos mais profundamente para temas voltados a Educação 

Ambiental.  

Ensinar, além de um ato de amor deve ser um ato de compromisso e 

esforço constante do docente, buscar melhorias no ensino, por meio de 

métodos alternativos, que aumente a interação e o envolvimento dos 

estudantes podem ser realizados, retirando o aluno da sua rotina e 

possibilitando uma nova forma de olhar o mundo que o cerca. O modelo de 

aula proposto nesse trabalho pode ser um caminho para a melhoria do ensino 

não só de solos, mas de outras temáticas também, estando aberto a sugestões 

e melhorias. 
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APÊNDICE I 

Quadro 1: Modelo de carta para os alunos realizarem a atividade prática. 

 

ALUNO:..................................................................................SÉRIE:....... 

EXERCÍCIO: observe a amostra de solo que você recebeu e escolha entre as 

abaixo aquela que possui a características correspondente ao seu tipo de solo. 

Solo 1: Sou um solo que suga muita água, porém tenho a facilidade de 

ficar sequinho bem rápido! Tenho coloração branca ou amarelo claro. Fico um 

pouco triste porque não tenho quase nutrientes, mas ao mesmo tempo me 

sinto feliz porque sirvo de matéria prima na fabricação do espelho.  

 

Solo 2: Sou um solo de coloração em tons de cinza, sou muito rochoso, 

poroso e permeável, mas tenho um diferencial dos demais solos, eu sou o 

único que tem riqueza em cálcio. 

 

Solo 3: Sou um solo lindo, minha cor pode ser vermelho, laranja ou cinza, 

tenho pena da erosão, ela nem chega perto de mim, pois sou muito resistente. 

Tenho uma macieis maravilhosa e sempre estou bem úmido, e por isso sirvo 

de matéria prima na fabricação de panelas, tijolos, esculturas. 

 

Solo 4: Sou um solo pouco poroso, tenho uma coloração em tons de 

cinza escuro ao preto, na grande maioria das vezes, sou chamado de terra 

preta. Tenho muitas utilidades no plantio e sou rico em material orgânico em 

decomposição. 

 

Qual o número da sua amostra de solo ____________________________ 
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RESUMO: Neste trabalho, buscou-se fazer um levantamento de produções 
cinematográficas que abordem a discussão CTS/CTSA. Para realização do 
levantamento utilizamos plataformas da Web como um meio de obtenção dos dados e 
sistematizamos a partir das seguintes categorias: título, duração, gênero, ano, país e 
conteúdos científicos com abordagem CTS/CTSA em três grandes categorias: Filmes, 
Documentários e Animações. Como resultados, verificamos que o tipo de produção 
cinematográfica mais comumente utilizada para abordar o tema são os filmes, seguido 
de documentários e animações. Apresentamos um catálogo com os títulos destas 
produções a fim de facilitar o acesso dos professores a esse material e dessa forma 
tornar a proposta de adotar estes recursos mais acessível e efetiva. 
 
Palavras chave: CTS/CTSA, produções cinematográficas, filmes, Residência 
Pedagógica. 
 

INTRODUÇÃO 

O professor pode usar de diversos meios para potencializar o processo 

de ensino em sala de aula, fazendo com que o aluno tenha formas alternativas 

de aprender, e para tal, faz-se necessária a utilização de diferentes 

metodologias para envolver o aluno no cotidiano do ambiente escolar 

(LARRUSCAIN; OLIVEIRA, 2011). Em nosso cotidiano somos bombardeados 

por recursos midiáticos, e poderíamos como professores usar essa ferramenta 

a nosso favor. Entre os mais variados recursos midiáticos temos as produções 

cinematográficas, que são os filmes, documentários e animações. Eles 

disponibilizam um conjunto de fatores que tornam possível aos estudantes 

observar a ciência no cotidiano de outras maneiras (MORAES et al., 2018).  
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Santos e Schnetzler (2010) afirmam que o processo educacional é mais 

efetivo quando o ensino é contextualizado de acordo com a realidade do aluno. 

Desta forma, o aluno se sente mais seguro em propor ideias, de argumentar, 

apresentar possíveis soluções para os problemas que diretamente o aflige, 

dentro de um contexto social e moral, e dentro desse cenário, a abordagem 

Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) e Ciência-Tecnologia-Sociedade-

Ambiente (CTSA) se mostra muito importante, por que desperta a percepção 

dos discentes enquanto sujeitos inseridos e participantes na sociedade. 

Segundo Comiotto (2010), a tríade CTS relaciona várias áreas de 

conhecimento a um campo de trabalho direcionado tanto para a investigação 

acadêmica como mobilizar ações democráticas que envolvem as 

reivindicações da população nas decisões científicas e tecnológicas. 

Podemos perceber que a abordagem CTS busca discutir os 

conhecimentos agregados e construídos pela ciência conforme o 

desenvolvimento da sociedade. Segundo Ernst (2017, p. 21) ao utilizar essa 

abordagem no ensino é possível levar o aluno a “construir linhas de raciocínio, 

percebendo que a Ciência não é neutra e que suas implicações podem 

interferir diretamente na vida das pessoas”.  

Consideramos que as produções cinematográficas são excelentes 

ferramentas para abordar a discussão CTS em aulas de Ciências e Biologia, 

pois ao conciliá-los possibilitaria uma participação mais ativa dos alunos. Essa 

abordagem tem o potencial de despertar discussões, pensamento crítico, 

debates, (re)construção de opiniões, e que, por isso, enriquece o crescimento 

pessoal e social dos sujeitos (CARVALHO; LEITE, 2015).  

Com isso, o objetivo deste trabalho é fazer um levantamento de 

produções cinematográficas (filmes, documentários e animações) que tenham 

potencial para o debate CTS/CTSA para o ensino de ciência e biologia. 

Visamos através dos resultados desta pesquisa apresentar uma espécie de 

catálogo, no qual apresentamos os dados das produções cinematográficas, 

bem como as respectivas discussões que eles possibilitam em sala de aula 

com a abordagem CTS, afim de possibilitar o uso desses recursos por 

professores de ciência e biologia em suas salas de aula. 
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METODOLOGIA 

Esta pesquisa se desenvolve no âmbito do Programa Residência 

Pedagógica, com o subprojeto de Ciências Naturais e Biologia da Universidade 

Federal do Pará do Campus de Bragança, que tem como objetivo conduzir o 

licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática 

profissional docente. Uma das atividades propostas pelo núcleo de Residência 

da UFPA-Bragança é o desenvolvimento do projeto “Cinema na escola: lentes 

para ver e pensar o mundo”, cujo objetivo é problematizar através de 

produções cinematográficas alguns temas importantes para a educação, 

ciência e sociedade, a fim de possibilitar a formação de cidadãos mais críticos 

e sensíveis à realidade.  

Este projeto está sendo alvo de investigação e os resultados que 

apresentamos neste trabalho constituem os dados da primeira fase da 

pesquisa, que consiste no levantamento das produções cinematográficas com 

abordagem CTS que poderão ser exibidas durante a execução do projeto.  

Para realização do levantamento das produções cinematográficas 

utilizamos plataformas da Web como um meio de obtenção dos dados. 

Realizamos uma busca inicialmente nas plataformas: Google Acadêmico, 

Scielo e nos anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciências 

(ENPEC), para identificar as produções cinematográficas que já haviam sido 

utilizadas por pesquisadores da área. Nessas plataformas utilizamos de forma 

associada as palavras-chaves de busca: cinema, recursos/produções 

cinematográficos, filmes, documentários, animações, CTS, CTSA, ensino de 

ciências, ensino de biologia. Feito isso, sistematizamos os dados a partir das 

seguintes categorias: Título, Duração, Gênero, Ano, País e Conteúdos 

científicos que trazem possíveis discussões com abordagem CTS ou CTSA em 

três grandes categorias: Filmes, Documentários e Animações.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir do levantamento realizado sobre as produções cinematográficas 

com abordagem CTS em trabalhos científicos voltados para a área de ensino 

de ciências e biologia, identificamos um total de 37 produções, sendo: 21 

filmes, 9 documentários e 7 animações. Essas três categorias foram 
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organizadas apresentando as informações sobre cada produção e a as 

possíveis discussões com abordagem CTS/CTSA (Quadro 1). 

Quadro 1. Filmes, documentários e animações respectivamente que abordam discussões 

CTS/CTSA.  

FILMES QUE ABORDAM DISCUSSÕES CTS/CTSA 

Título Duração Discussão CTS/CTSA 

Planeta dos Macacos, Ficção Científica, 

2001 (EUA) 
120 min Terapia Gênica/Bioética 

O núcleo, Ficção Científica, 2003 (EUA, 
CANADÁ, Alemanha) 

134 min Atmosfera 

O dia depois de amanhã, Ação/Ficção 
Científica, 2004 (EUA) 

124 min Efeitos do aquecimento global 

Quase Deuses, Filme Biográfico, 2004 (EUA) 110 min Tecnologia e meio ambiente 

Eu, Robô, Ficção Científica/Ação, 2004 
(EUA) 

120 min Tecnologia robótica e sua relação 
com humanos 

Syiriana, Drama/Suspense, 2005 (EUA) 128 min Guerra desencadeada por 
recursos naturais 

O Som do trovão, Ficção 
científica/Ação/Drama, 2005 (EUA/Reino 
Unido/Alemanha/República Tcheca) 

110 min Evolução (presente e passado) 

O Jardineiro Fiel, Drama, 2005 
(Alemanha/Reino Unido) 

129 min Teste em humanos como cobaias 

A ilha, Suspense/Ficção científica, 2005 
(EUA) 

136 min Experimentos genéticos 
(clonagem)/Bioética 

Filhos da esperança, Ficção 
Científica/Suspense, 2006 (EUA/Reino 
Unido) 

110 min Discussões sobre a extinção de 
seres humanos 

Viagem ao Centro da Terra, 
Aventura/Fantasia/Ficção Científica. 2008 
(EUA) 

92 min Desconhecimento com o centro 
da terra 

Substitutos, Ficção 
Científica/Suspense/Ação, 2009 (EUA) 

89 min Dependência dos seres humanos 
a recursos tecnológicos 

Criação, Drama histórico-biográfico, 2009 
(Reino Unido) 

108 min Dilemas científicos e culturais 

Pandorun, Ficção 
Científica/Terror/Suspense, 2009 (EUA) 

108 min Tecnologia criogênica 

Impacto, Ação, 2009 (EUA) 189 min Alteração da vida animal e 
vegetal (impactos) 

O Outro lado da lua, Ficção 
Científica/Drama, 2009 (Reino Unido) 

97 min Exploração Espacial 

Avatar, Ficção Científica/Ação,2009 (EUA 162 min Interações entre espécies 
hibridização, Guerra por conta de 
recursos naturais 

Sherlock Holmes, Ação Aventura, 2010, 
(EUA/Reino Unido/Austrália) 

128 min Biologia Forense 

Contágio, Suspense/Ficção Científica, 2011 
(EUA) 

106 min Epidemia 

Interestelar, Ficção científica/Drama, 2014 
(EUA) 

169 min Lixo Tecnológico e ambiente 

Perdido em marte, Ficção científica, 2015 
(EUA) 

141 min Avanços 
Tecnológicos/Exploração 
espacial 
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DOCUMENTÁRIOS QUE ABORDAM DISCUSSÕES CTS/CTSA 

Título Duração Discussão CTS/CTSA 

The Corporation, 2003 (Canadá) 145 min Produção e consumismo 

A história das coisas, 2007 (EUA) 21 min Problemas ambientais devido ao 
descarte inapropriado de lixo 

A última hora, 2007 (EUA) 92 min Problemas ambientais 

Real Value, 2013 (EUA) 70 min Sustentabilidade 

Os dez maiores desastres naturais, 2013 
(EUA) 

88 min Os impactos da força da natureza 

Power: O poder por trás da energia, 2014 
(EUA) 

83 min Sustentabilidade 

A vida secreta dos bebês, 2014 (Reino 
Unido) 

46 min Vida humana 

Terra, 2015 (EUA) 97 min Relação dos seres humanos com 
os outros habitantes da terra. 

Slingshot, 2014 (EUA) 97 min Sustentabilidade 

ANIMAÇÕES QUE ABORDAM DISCUSSÕES CTS/CTSA 

Lilo & Stitch, Animação, 2002 (EUA) 85 min  Experimentos genéticos 

Procurando Nemo, Animação/Aventura, 
2003 (EUA) 

101 min Relações ecológicas, impacto 
humano sobre o ambiente 
marinho 

Os sem floresta, Animação/Comédia, 
2006 (EUA) 

85 min O avanço antrópico sobre a 
natureza 

Wall-E, Animação/Aventura, 2008 (EUA) 97 min Lixo tecnológico 

Calango Lengo: Morte e Vida Sem Ver 
Água 
Animação, 2008 (Brasil) 

10 min Água um recurso 
indispensável 

Minhocas, Fantasia/Aventura, 2013 
(Brasil) 

82 min Ecossistemas 

Rango 
Animação Aventura, 2011 (EUA) 

100 min Função ecológica  

 

Verificamos que o tipo de produção cinematográfica mais comumente 

utilizada nos trabalhos acadêmicos para abordar o tema CTS/CTSA são os 

filmes. Isso possivelmente se dá pela diversidade, abundância e acesso 

facilitado dos mesmos, haja vista que, existem uma quantidade grande de 

filmes disponibilizados nas plataformas digitais como o Youtube, Netflix, HBO 

Go, entre outros. Sobre esse aspecto, Araújo et al. (2018) discutem que o 

acesso às mídias sociais faz parte do cotidiano não apenas da sociedade, mas 

também no contexto da escola, e a mesma pode se beneficiar com essa 

facilidade para proporcionar aos alunos e professores informações necessárias 

para sua formação.  

Moraes et al. (2018) apontam que para o professor, os filmes são um 

conjunto didático extremamente rico para a educação, dado que muitos deles 

abordam pontos de grande relevância, tais com: contexto histórico, conteúdos 

científicos, polemizam temas e proporcionam diversão e lazer. Por isso, os 
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filmes são importantes aliados à construção do conhecimento, sendo capazes 

de ampliar a imaginação e desenvolver maior interatividade entre os alunos e 

professores, e ainda é uma forma de quebrar a monotonia das aulas 

expositivas, fazendo com que os alunos se sintam empolgados para aprender 

de uma forma que não estão habituados.  

O segundo tipo de produção mais utilizada para abordar temas CTS, são 

os documentários. Segundo Barbosa e Bazzo (2013) “filmes do tipo 

documentário têm por função registrar um fato ocorrido de modo a servir como 

fonte de informação para outras pessoas”. Eles são importantes recursos para 

a abordagem CTS, já que retratam muitas vezes acontecimentos reais de um 

determinado local ou sociedade, porém, os autores afirmam ainda, que as 

ideias retratadas nestes não estão neutras, ou seja, são expostas para que 

causem reflexão sobre o tema abordado.  

No levantamento realizado, os filmes de animação foram os recursos 

menos utilizados nos trabalhos analisados ficando atrás de documentários e 

filmes. Geralmente, esse gênero não deixa muito explícito quais assuntos 

podem ser abordados, por isso cabe ao professor fazer uma análise sobre tal 

filme previamente ou posteriormente no sentido de possibilitar aos alunos a 

observarem com um olhar mais crítico o enredo de tal filme.  

As três categorias de produção cinematográfica constituem-se como 

uma proposta para ampliar discussões e tornar aulas mais dinâmicas, mas 

para isso é importante que o professor saiba relacionar os conteúdos com o 

contexto do filme. Silva (2018) aponta que a utilização do cinema oportuniza ao 

aluno entender os conteúdos ou fenômenos que, apenas explicados pelo 

professor, seriam mais difíceis de compreender.  

 

CONSIDERAÇÕES 

 O presente trabalho teve como objetivo salientar a importância de 

agregar produções cinematográficas ao ensino de ciências e biologia. Tivemos 

como propósito elencar títulos de produções que trazem em seus enredos 

possíveis discussões CTS/CTSA, trazendo temas que podem ser discutidos 

com os alunos, ampliando a percepção sobre determinado problema. Ao 

catalogar os títulos destas produções midiáticas buscamos facilitar o acesso 
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dos professores a esse material, uma vez que geralmente eles possuem pouca 

disponibilidade de tempo fazer essa busca, dessa forma podemos tornar a 

proposta mais acessível e efetiva.  

Consideramos que a inserção de novos recursos de ensino, tais como 

os propostos neste trabalho, busca promover uma sensibilização de indivíduos 

em formação dentro do contexto em que a discussão CTS/CTSA proporciona. 

Com isso, adotar este recurso vez ou outra pode ampliar o processo de 

percepção social do aluno através das discussões geradas. 
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Eixo 2: Formação de Professores de Ciências/Biologia: Análise de 

programas, políticas e práticas de formação de professores da área de 

Ciências/Biologia; Desenvolvimento profissional de professores; saberes 

docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



249 
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RESUMO: Durante muito tempo a relação entre professor e aluno nas escolas 

brasileiras tem sido pensada em interações de “autoridade” e “superioridade”, 

tornando as salas de aula lugares para a mera transmissão e recepção de conteúdos. 

Esse artigo objetiva repensar a relação professor-aluno através das lentes da Biologia 

do Amor, desenvolvida por Humberto Maturana, tentando provocar reflexões e 

experiências a cerca do modo como pensamos a educação, a escola, o ser professor 

e o ser aluno. A partir desses movimentos é possível pensar a escola como um 

espaço plural e cheio de vida, transbordando para além de lugares de existência fixos, 

outras possibilidades de ser gente na escola. 

Palavras-chave: Biologia do Amor; Formação de Professores; Relação professor-

aluno. 

 

TRAJETÓRIAS QUE ME ATRAVESSARAM... 

 Desde quando iniciei meus estudos na educação básica, sempre 

imaginava o professor como alguém distante, como uma pessoa que era 

“intocável”, que todos desconheciam de sua vida e que os meros contatos que 

poderíamos vir a ter seriam em sala de aula para discutirmos assuntos que 

estavam sendo trabalhados ou para tirar as mínimas dúvidas que viriam a 

surgir nesse processo. 

 Todo esse ideal do professor como um ser “superior” e “autoritário” se 

reafirmou quando passei a frequentar aulas no ensino superior, durante minha 

 
23 Artigo apresentado como requisito de avaliação à disciplina de “Bases Epistemológicas da Ciência”, 

cursada no primeiro semestre do curso de Mestrado Acadêmico (PPGECM/UFPA) pelo primeiro autor. 
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graduação. Era possível perceber o orgulho que os professores tinham em ser 

reconhecidos como os mais “carrascos” ou “temidos” dentro de seu ambiente 

de trabalho. Para eles, estabelecer relações com os seus alunos não permitiria 

um processo de aprendizagem eficaz e faria com que sua “fama” fosse 

desfeita, o que lhe diminuiria.  

 Já formado como professor de Ciências Biológicas e tendo contato com 

distintos referenciais teóricos, acabei descontruindo a ideia dos professores 

como profissionais que não podem demonstrar emoções na sala de aula, 

percebendo o quanto a relação com o aluno é importante para o processo de 

aprendizagem. Dessa maneira pude perceber que não me encaixava no lugar 

que antes eu pensava e colocava os professores, comecei a notar que todas as 

vidas que estão na escola sentem, tem sentimentos, vivem, são gente! 

 Nessa perspectiva, este artigo objetiva (re) pensar a relação professor-

aluno em sala de aula através das lentes da Biologia do Amor, cunhada por 

Humberto Maturana, na tentativa de perceber como o emocional também é 

importante para os processos de ensino e aprendizagem. Assim, pensando 

como Maturana, pretendo considerar essas relações a partir de uma nova 

ordem, em que não prevaleça somente a racionalidade e a razão em 

detrimento da emoção, mas que o emocional tenha papel central nos 

processos que se desenrolam na comunidade escolar.  

 

EXISTE AMOR NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES? 

 Na formação inicial podemos presenciar situações que implicitamente, 

nos ensinam modos de enxergar as relações que construímos nas instituições 

de ensino e na convivência com outras pessoas. Schnetzler (2000) traz em seu 

texto um relato muito interessante de quando era estudante de Química: ela 

estava realizando uma atividade laboratorial em sua universidade e sentada em 

um banquinho, vivia sempre atenta ao experimento e as condições necessárias 

para que ele não viesse à falhar, até quando a professora catedrática e séria, 

responsável pelo laboratório, chega próximo dela e pergunta “Como está?” e 

ela prontamente responde: “Bem, e a senhora?”, a professora retruca e 
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devolve: “Você não! A experiência!”. Neste relato temos um exemplo de uma 

relação entre professor-aluno na universidade, o que se preza neste diálogo 

não são as pessoas envolvidas ou a relação que elas possuem, mas a 

experiência. Os trabalhos e os afazeres universitários não dão espaço para que 

se possa construir uma relação entre as pessoas para além dos muros da 

instituição e essa questão, é repassada e transmitida não só nos cursos de 

formação de professores, mas nas escolas de educação básica também. 

 Ao começar a pensar sobre esse problema, procurei voltar o meu olhar 

para a minha formação, tentando entender como eu e os demais professores 

formados pelas licenciaturas brasileiras estamos sendo constituídos ao longo 

do tempo pelas instituições de ensino superior. Concordo com Gómez (1992) 

quando ela diz que as grandes instituições de formação de professores atuais 

tem focado seu ensino num modelo de racionalidade técnica. Nesse modelo, “a 

ação docente é, sobretudo, instrumental e dirigida para a solução de problemas 

por intermédio da aplicação rigorosa de teorias e técnicas científicas” (GOMES, 

2011, p.112), assim não cabe à essa ação o sentimento, as relações, a vida.  

 Dessa maneira, concordo com Sousa e Bastos (2011) quando dizem 

que em nossa época, o discurso principal que circula na sociedade é de que a 

razão tem se mantido separada da emoção para a garantia da objetividade do 

conhecimento como um dos pilares do pensamento moderno. É nessa linha 

que Vygotsky, segundo Oliveira (1992), afirma que a separação dos aspectos 

intelectuais e afetivos torna o processo de pensamento incapaz de modificar 

qualquer coisa na vida ou nas condutas de uma pessoa. 

 “As razões que podem explicar tudo isso parecem se situar na tradição 

histórica, nos valores que condicionam e perpetuam a manutenção e a 

continuidade das comunidades científicas” (SCHNETZLER, 2000, p.14), dessa 

maneira “a ciência se configurou como atividade humana afastada de todo tipo 

de ambiguidade, imprevisibilidade e de contradição” (SOUSA; BASTOS, 2011, 

p.170). Diante de tantas teorias e métodos, será que é possível pensar a sala 

de aula como um espaço aberto para as emoções e os sentimentos? 
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 Pensando como Maciel e Faccin (2011) o momento atual é uma 

compilação de como viemos aprendendo, ao longo de nossa trajetória de vida, 

uma concepção de escola, educação e aprendizagem semelhante as relações 

de poder e não de prazer. “Instituições e práticas baseadas no argumento da 

racionalidade e da obrigação são, portanto, antissociais e têm de ser 

repensadas” (RABELO, 2009).  

Assim, o ambiente escolar e as relações que ali se estabelecem ainda 

continuam sendo vistas como espaços para a simples transmissão de 

conhecimentos e avaliação dos alunos, não sendo possível olhá-la como um 

espaço de prazer, amorosidade e cumplicidade entre os protagonistas que a 

compõem. Traçar novos caminhos para pensar essas relações em sala de aula 

é derrubar uma série de paradigmas e questões que estão sendo sustentadas 

há bastante tempo por pesquisadores e formadores que ainda acreditam que 

professor e aluno não devem manter um contato para além do que tange o que 

está sendo ensinado e transmitido em sala.  

Em contramão a esse pensamento, concordo com Gadotti (2007) 

quando ele diz que precisamos pensar a escola e a sala de aula como um 

espaço não somente para estudar, mas para conversar, discutir, rir e se 

encontrar com as outras pessoas.  

 

TRAÇANDO NOVOS CAMINHOS A PARTIR DA BIOLOGIA DO AMOR... 

 Maturana (2009) vem falar sobre as relações que as pessoas 

estabelecem entre si durante sua vida, segundo ele, nem todas as relações 

existentes na sociedade podem ser consideradas relações sociais, pois para 

haver uma relação social o outro precisa ser considerado como verdadeiro e 

legítimo, isso para ele é amor. O amor é a condição central para a existência 

de uma relação social, só a partir da aceitação do outro como legítimo na 

convivência, a partir da confiança e do respeito, as interações serão sociais. 

 Existe então relação social entre professor e aluno? Ainda seguindo o 

pensamento de Maturana, se esta relação for puramente hierárquica, esta não 

poderá ser considerada social, pois as relações hierárquicas se fundamentam 
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na negação múltipla dos sujeitos, a partir da obediência, exigência e relações 

de poder. Quando consideradas nessa perspectiva, essas relações não 

passam de meras interações fundadas em apenas uma única coisa: o 

cumprimento de tarefas. 

 Dessa forma, acredito ser interessante pensar a relação professor-aluno 

como uma relação social, em que o amor seja o centro desse processo. 

Maturana e Varela (1995) nos mostram que só temos o mundo que criamos 

com o outro e que essa experiência de mundo só pode ser alcançada pelo 

amor. É importante destacar que os autores não tratam de moralizar ou pregar 

o amor romantizado, mas pensá-lo como uma componente central nas relações 

sociais que precisa ser considerado, sem amor a convivência é baseada em 

indiferença e/ou negação. “No espaço escolar, a relação entre professores e 

alunos é de convivência diária, porém nem sempre de aceitação. Pois sendo 

um fenômeno biológico básico, culturalmente, o amor é desvalorizado, devido à 

existência de outras emoções e à ênfase dada à racionalidade” (MACIEL; 

FACCIN, 2011, p.04). 

 É considerando o amor como o centro das relações sociais que 

começaremos a pensar numa educação transformadora. Concordando com as 

ideias de Rossetto (2008), acredito que Maturana defende uma educação 

transformadora na convivência com o outro e consigo mesmo, esse processo 

se dá durante toda a vida do indivíduo e causa efeitos inimagináveis. “Nessa 

convivência, ambos, educador e aprendiz, irão transformar-se de maneira 

congruente” (MATURANA, 1993, p.32). 

 Maturana mesmo diz “que educar é uma coisa muito simples, é 

configurar um espaço de convivência desejável para o outro, de forma que eu e 

o outro possamos fluir no conviver de uma certa maneira peculiar” 

(MATURANA, 1993, p.32). A convivência no educar, sendo levada como um 

espaço em que tanto professor como aluno possam se expressar e considerar 

o outro como legítima pessoa que possui sentimentos e emoções, pode levar a 

uma rede de interações que, se tornarem recorrentes, vão começar a 

transformar e povoar o ambiente escolar com novas formas de pensar. 
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 Como diz Maciel e Faccin (2011, p.04), quando professor e aluno 

estabelecem uma relação amorosa na escola, a prática que está sendo 

realizada começa a se tornar prazerosa e a sala de aula se torna referência de 

momentos felizes proporcionados pela convivência entre si. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 “A mudança que se espera parte de uma nova visão de educação, de 

escola, de professor e de aluno que traga a possibilidade de construir uma 

sociedade na qual sejam valorizadas todas as dimensões do indivíduo” 

(MACIEL; FACCIN, 2011, p.09). 

 Penso que as ideias de Maturana servem como um disparate para 

repensarmos as relações que criamos em sala de aula, fazendo-nos refletir 

sobre como a vida que existe na escola transborda representações fixas de ser 

professor, aluno, etc. Seguindo o pensamento de Chaves (2013, p.85), acredito 

que a escola, para além de formar futuros profissionais para a sociedade, 

forma gente e essa gente precisa encontrar no espaço escolar, um espaço de 

aconchego, amorosidade e segurança. 

 Retorno a uma pergunta que Maturana trás em um de seus textos: Que 

mundo nós queremos ter? Essa pergunta me atravessou durante toda a escrita 

deste texto, pois são as nossas relações com o outro que vão compor o mundo 

que queremos. Se quisermos um mundo em que possa haver igualdade e 

respeito, precisamos respeitar o modo de ser de cada um não em uma 

interação negadora, mas de cumplicidade mútua. 
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RESUMO: O programa de residência pedagógica contribui para a formação inicial e 
continuada dos envolvidos, que são: residentes, preceptor e orientador da 
universidade vinculada. O trabalho objetiva compreender quais as expectativas dos 
preceptores sobre o PRP a ser aplicado nas escolas estaduais de Capanema/Pará em 
que atuam.  Por meio da aplicação e análise de um questionário para os preceptores 
envolvidos no programa, percebeu-se que no tocante a formação inicial e continuada 
sob a ótica do professor preceptor, a aproximação com os residentes promove a 
construção de um elo entre a universidade e escola pública, a fim de impulsionar a 
utilização de ações inovadoras, que buscam estimular a utilização de práticas 
docentes significativas, vindo a contribuir com melhorias no processo educacional. 

Palavras-chave: Residência Pedagógica, Preceptor, Formação continuada, 

Expectativas. 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com Silva (2015), o programa de residência pedagógica 

(PRP) veio com o propósito de promover a imersão dos estudantes de 

licenciatura na realidade escolar, ou seja, o aluno é inserido no dia a dia da 

escola pública. Além disso, a autora afirma que, por meio do PRP, o 

licenciando vivencia a escola com maior profundidade, trazendo a sua 

identidade, a sua voz, as suas experiências para o ambiente escolar. Assim, 

acontece a construção da transposição didática, na qual aquilo que foi 
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aprendido nas salas da universidade é colocado em prática.  

 

No estado do Pará, uma das instituições contemplada com PRP em 

diversos campus é a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). No 

entanto, trataremos, em especial, da UFRA/campus Capanema, que possui a 

licenciatura em Ciências Biológicas, a qual participará pela primeira vez do 

PRP.  

Na composição do PRP desse campus, tem-se duas professores 

orientadoras, cinquenta e um alunos residentes e seis professores preceptores, 

atuantes nas escolas públicas do município, sendo todos formados na área de 

Licenciatura em Biologia. Para esse trabalho, nosso foco será os preceptores, 

pois a proposta da pesquisa objetiva compreender quais as expectativas deles 

sobre o PRP a ser desenvolvido nas escolas estaduais de Capanema/Pará em 

que atuam.   

Silvestre e Valente (2014) afirmam que os preceptores são peças 

fundamentais, já que fazem o papel de orientar os residentes, em todas as 

etapas do programa e, por meio dessa conivência dialogam, trocam 

experiências e refletem a cerca das situações vivenciadas no ambiente escolar. 

Além disso, o preceptor atua na mediação dos acontecimentos ocorridos na 

sala de aula, orientando os residentes, mostrando novos caminhos e trocando 

experiências.  

O PRP, por meio de toda sua estruturação, busca um contínuo 

processo, tanto de formação inicial por parte dos residentes, quanto de 

formação continuada por parte dos professores orientadores e preceptores, 

sendo tais ações um fluxo contínuo de aprendizagem que visam buscar 

mudanças e melhorias para a situação na qual se encontra a educação 

brasileira. 
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METODOLOGIA 

A fim de atingir o objetivo, utilizamos a abordagem qualitativa de 

pesquisa, na qual foi aplicado um questionário para os seis preceptores 

envolvidos no programa. O preceptor é o professor, licenciado em Biologia, que 

atua por mais de dois em uma escola da rede pública estadual e que possua 

uma carga horária expressiva em uma escola da rede estadual que aceitou ser 

parceira  

Ele continha três questões abertas: Questão 1: O que te motivou para 

participar desse programa? Questão 2: Como você, como preceptor, pode 

contribuir para o desenvolvimento do programa? Questão 3: O que você espera 

desse programa e como você acredita que ele irá contribuir com a melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem dos seus alunos? Essas questões 

objetivavam identificar as motivações e expectativas a cerca do programa.  

Por meio da análise, as respostas foram enquadradas em três 

categorias: Categoria 1 “Motivações para participar do programa”; Categoria 2 

“Contribuições para o programa” e Categoria 3 “Expectativas acerca do 

programa”.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação a Categoria 1, percebemos que a maioria dos preceptores 

foram motivados pelo propósito de contribuir com os residentes na formação 

inicial , buscando orientá-los com zelo e atenção, como verificado no trecho 

“contribuir com a formação acadêmica dos residentes (...) disponibilizando um 

tempo maior para apontar caminhos que melhorem a qualidade dos futuros 

professores”(preceptor 1). Além disso, um dos preceptores alegou, também, 

estar motivado em contribuir com a sua própria formação, sendo uma 

oportunidade de amadurecimento profissional, como podemos identificar no 

relatar de que o projeto “vem a somar de forma positiva para o 

amadurecimento de minha carreira profissional” (preceptor 4).  
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Corroborando com o pensamento dos preceptores, Nóvoa (2009) 

acredita que é na prática, no chão da escola, que acontece a formação, pois 

são nessas circunstâncias que muitas aprendizagens são construídas. Além do 

que, para Marcelo (1992), a formação docente deve ser idealizada num 

contínuo entre a formação inicial e a formação continuada. 

 No tocante a Categoria 2, foi unânime a ideia de promover o 

compartilhamento de experiência, como meio de contribuir com o residente, de 

modo que podemos perceber no trecho “acredito que com a minha experiência 

docente, posso orientar os residentes na construção da sua formação, tentando 

aproximar o residente o mais próximo da experiência do professor” (preceptor 

5). 

Tardif (2008) defende a importância desse trabalho coletivo, dessa troca, 

pois, por meio do apoio mútuo ocorre o fortalecimento das parcerias que geram 

contribuições positivas no tocante a melhoria da prática desenvolvida no 

ambiente educacional. Além disso, a troca existente é um processo de 

formação mútua, no qual todos os envolvidos aprendem e ensinam 

concomitantemente. 

Um aspecto que chamou a atenção foi que um dos preceptores 

respondeu que, além de partilhar, ele quer contribuir, fazendo parcerias de 

pesquisa, propagando os resultados obtidos durante o PRP através de 

trabalhos a serem publicados. Por meio disso, o preceptor 2  pretende instigar 

o processo de investigação das reais valias do PRP, ao afirmar que “pretendo 

divulgar, se me for permitido, resultados do programa em eventos e revistas 

acadêmicas, trabalhos esses a serem desenvolvidos em parcerias com os 

“estagiários ”e professores orientadores, identificando os benefícios e 

possibilidades para melhorar o programa”.   

Na Categoria 3, todos os preceptores esperam aprender mais com os 

residentes. Aprender inovações metodológicas, efetivar a relação teoria e 

prática, aproximando a escola da universidade, como expresso pelo preceptor 

5 ao afirmar que “Espero que o programa nos possibilite promover novas 

práticas de ensino, que possamos construir juntos uma colaboração real entre 
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escola e universidade.” Tudo isso, com o objetivo de buscar um processo de 

ensino e aprendizagem efetivo, como expresso pelo preceptor 4 ao afirmar que 

espera “a oportunidade de adequar os conteúdos trabalhados com práticas que 

visem melhorar a aprendizagem do aluno.”. 

Para Souza (2007), o uso e a variabilidade de recursos didáticos inovam 

o ambiente pedagógico, auxiliando no desenvolvimento do processo de ensino 

e aprendizagem, proporcionando uma melhor interação entre o professor-

aluno-conhecimento.  

Diante do exposto, percebe-se o quanto os preceptores estão 

empenhados em contribuir com o bom desenvolvimento do PRP. Eles se 

sentem motivamos, não só a ensinar, por meio de sua experiência, mas 

também a aprender com seus residentes, orientando-os e conhecendo as 

inovações pedagógicas que eles trazem da universidade para serem colocadas 

em prática no ambiente escolar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O empenho em buscar melhorias no processo de ensino e 

aprendizagem visa firmar uma presente parceria entre a universidade e as 

escolas públicas, estimulando os residentes a fazer o seu melhor. Assim, a 

melhoria do aprendizado é alcançada, através do aperfeiçoamento, tanto dos 

conteúdos que envolve as disciplinas de Ciências e Biologia, quanto das 

práticas que permitam relacionar a Ciência com as questões sociais e 

tecnológicas que envolve os educandos, proporcionando uma formação crítica 

para o aluno da educação básica.  

Além disso, acreditamos que para que o PRP venha a contribuir com a 

formação, tanto inicial, quanto continuada dos envolvidos é fundamental uma 

relação de entrosamento, confiança e empenho entre todos os envolvidos, no 

qual, juntos, se integrem em um contínuo balanço de ensinar e aprender. 

Assim, compreendemos que essa troca entre residentes e preceptores é 

de grande perspectiva, pois construir pontes para promover maior efetividade 
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no processo de ensino e aprendizagem de Ciências é uma das maiores 

expectativas dos envolvidos, efetivando a relação teoria e prática. 
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RESUMO: O artigo relata a importância da prática do estágio docente em educação 

ambiental em uma Escola Municipal, Parintins-AM, através de um projeto voltado a 

reciclagem e reutilização de pneus na prática de jardinagem. O projeto se deu em três 

etapas; a primeira com ministração de conteúdo relacionados a educação ambiental; 

segunda a prática da jardinagem na escola, realizada pelos estagiários, alunos e 

alguns funcionarios e em terceiro momento foi a apresentação dos alunos na 

Universidade afim de relatar a realização do projeto na escola e sua participação. 

Portanto, o estágio oportunizou aos acadêmicos a experiência direta com alunos, 

possibilitando a execução de conceitos aprendidos na universidade que puderam ser 

associados a prática, experiências fundamentais na formação prossifional. 

 

Palavra-chave: educação ambiental, reciclagem, aprendizagem significativa. 

 

INTRODUÇÃO  

Conhecer o ambiente (natural, cultural, econômico, político e social) que 

nos cerca é fundamental para a vida no planeta, afinal, homem e natureza 

estabelecem entre si relações e, compreender como estas ocorrem tem sido 

uma busca constante da ciência.  

É partindo da necessidade de mudança de uma visão antropocêntrica, 

onde o homem aparece no centro e que age sobre a natureza, utilizando seus 

recursos (KINDEL, 2012) que destacamos a Educação Ambiental, surgindo em 

um contexto de diversos desastres a nível mundial como o livro-denúncia 

Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, em 1962, alertando sobre a queda na 

qualidade de vida.  
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“A base das ações educativas deve visar à formação de cidadãos éticos 

e participativos que estabeleçam uma relação respeitosa e harmoniosa consigo 

mesmo, com os outros e com o ambiente” (GONÇALVES & DIEHL, 2012, p. 

29). 

Para Kindel (2012, p. 25), educar ambientalmente é, além de apropriar-

se de conceitos e processos ligados ao ambiente, adquirir visões de mundo 

“que possibilitem o respeito a todas as formas de vida e o entendimento de que 

a vida só se dá pelas complexas teias tecidas pelos elementos naturais e 

socioculturais que se entrelaçam” e os PCN orientam quanto à importância de 

se trabalhar com os temas transversais a partir da realidade do aluno, 

possibilitando-o a compreender as problemáticas que envolvem sua vida e 

comunidade.  

 A escola deve proporcionar atividades a fim de que essa formação 

cidadã seja alcançada. Neste sentido, um tema que bem se encaixa nessa 

busca de mudança de mentalidade de hábito e que está presente na realidade 

do educando é a reutilização de objetos que antes seriam descartados em 

lixões, como é o caso de pneus de veículos e bicicletas.  

Uma utilidade do pneu está sendo dentro do paisagismo a construção de 

jardins alternativos. O paisagismo consiste na arquitetura da paisagem. E os 

jardins alternativos estão inseridos dentro dessa arte como sendo uma forma 

prática, moderna e econômica a partir do aproveitamento de objetos que não 

estejam mais sendo utilizados, podendo ser produzido em qualquer ambiente 

(ARAÚJO et. al., 2012)  

Neste sentido, utilizar-se de metodologias voltadas à prática da 

Educação Ambiental garante aprendizagens mais significativas, pois há maior 

envolvimento dos estudantes. Os educandos, além de receberem 

conhecimentos teóricos sobre a importância de se conhecer e compreender a 

relação homem-natureza, bem como seu funcionamento, também contaram 

com a prática, retirando-os da sala de aula, muitas vezes “monótona” e 

mostrando-lhes como a mudança de hábitos, comportamentos e práticas 

podem influenciar positivamente sua vida e o meio ambiente. 

Essa prática contribuiu não apenas com a redução na quantidade de 

pneus jogados em lagos, terrenos baldios e lixões a céu aberto como também 
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a possibilidade de mudança de hábitos e comportamentos frente aos 

problemas ambientais vivenciados no cotidiano dos alunos, além de despertar 

a criatividade para com a reutilização de outros objetos também. 

Os objetivos que nortearam este trabalho foram mostrar a importância 

da Educação Ambiental no Ensino Fundamental através da reutilização de 

pneu voltada para a jardinagem e despertar nos alunos a sensibilidade para a 

conservação do meio ambiente. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal São Francisco de Assis, 

na cidade de Parintins-AM, com alunos de 6º, 7º e 8º ano do Ensino 

Fundamental, envolvendo cerca de 60 estudantes e alguns funcionários da 

escola. Os pneus utilizados foram coletados em borracharias da cidade pelos 

próprios acadêmicos.  

Foram realizadas aulas expositivas abordando a educação ambiental e 

seus marcos históricos que influenciaram para a consolidação da mesma, 

conceituando a preservação e conservação do meio ambiente, propondo a 

importância dos recursos renováveis e não renováveis e suas diferenças. A 

partir daí, deu-se início a prática na escola. Os pneus utilizados já vieram 

cortados e pintados a fim de evitar o contato dos estudantes com materiais 

cortantes.  

Em seguida, foram coletadas certas quantidades de solos no próprio 

terreno da escola (terra preta proveniente de queima de folhas, utilizando-se de 

uma enxada) com ajuda dos alunos e misturados com matéria orgânica 

decomposta (estrume) trazido pelos executores do projeto. O plantio de mudas 

foi feito com auxílio dos estudantes. Parte dessas mudas foram trazidas para a 

escola pelos próprios educandos e as demais pelos estagiários. 

Em outro momento, cerca de 11 alunos que participaram do projeto 

foram escolhidos para ir até à universidade e expor os conteúdos ministrados 

pelos universitários, cujo intuito foi verificar se a aprendizagem havia sido 

alcançada.  
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Figura 01: Plantio de mudas 

Fonte: Arquivo Pessoal 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Brito (2000) salienta que, a escola é o ambiente mais propício para a 

abordagem de temas relativos à ecologia, saúde, higiene, preservação do meio 

ambiente e cidadania. Neste sentido, o projeto abordando a educação 

ambiental não teria lugar melhor para ser realizado senão em uma escola. 

O primeiro contato dos alunos com os acadêmicos se deu por meio das 

aulas teóricas ainda em sala de aula, embora relatado pelos estudantes e pela 

professora de que conceitos sobre Educação Ambiental e temas relacionados 

ao meio ambiente já tinham sido ministrados anteriormente à chegada deste 

projeto na escola, o que garantiu melhor efetivação das atividades e 

envolvimento dos educandos. 

Após essas aulas, partiu-se para a parte prática. Antes disso, a 

preparação dos pneus foi feita fora da escola para evitar que os discentes 

tivessem contato com materiais cortantes. Os modelos escolhidos foram em 

formatos de cesta e pneus inteiros.  

O solo utilizado no plantio das mudas foi preparado a partir da mistura 

de solo coletado no terreno da escola (terra preta proveniente de queima) com 

matéria orgânica trazida pelos executores do projeto.  O plantio foi feito tanto 

pelos executores do projeto quanto pelos estudantes (Figura 1). Este foi um 

momento de maior euforia, pois todos queriam plantar e regar as espécies. 
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Figura 02: Ambiente escolar após a jardinagem 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Durante essas atividades, os alunos demonstraram-se bastante 

interessados em participar. Todos queriam fazer parte, independente do 

trabalho que fosse. Isso nos faz lembrar Janner et. al. (2016), quando dizem 

que atividades ligadas ao solo como revolver a terra, plantar, arrancar matos, 

podar, regar, além de ótimo exercício físico e de contato com a natureza, 

constituem aprendizagem saudável e criativa.  

O resultado deste projeto na escola foi um ambiente bem mais colorido e 

harmonioso, conforme se pode perceber na (Figura 2), após o término das 

atividades. Com certeza, esses espaços serão mais valorizados e respeitados 

pelos alunos, pois estes participaram da construção desses jardins alternativos. 

 
 

 

A jardinagem na escola se torna um importante mecanismo educativo 

para o trabalho em grupo com os alunos, para a disseminação de conceitos de 

democracia, ecologia, o fazer sustentável e preservação da limpeza.  

Este foi apenas um exemplo de como utilizar a criatividade para ensinar 

sobre a temática ambiental a partir de elementos da própria realidade do 

estudante. Os professores podem incentivar os alunos a reutilizarem outros 

objetos. Neste sentido, para Currie (2000, p. 98), “A criatividade sempre produz 

resultados interessantes. O ser humano gosta de desafios, e precisamos 

utilizar toda a criatividade à nossa disposição para tentar amenizar os 

problemas que estão ameaçando o Meio Ambiente”.  

Como retorno do trabalho desenvolvido na escola, alguns alunos foram 

convidados a ir à universidade e apresentar alguns temas referentes ao projeto 

como o que é Educação Ambiental, origem do pneu, diferença entre reciclar e 
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Figura 03: Alunos na universidade 

Fonte: Arquivo Pessoal 

reutilizar, tipos de poluição, a importância da Educação Ambiental no cenário 

atual e outras (Figura 3). 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Esse retorno foi importante para verificar se a aprendizagem havia sido 

alcançada, além de possibilitar o contato dos alunos da educação básica com a 

universidade, o que ocorreu positivamente, dos quais cerca de 80% destes 

estudantes responderam satisfatoriamente ao objetivo traçado pelos 

estagiários. Portanto, o trabalho desenvolvido pelos acadêmicos da 

Universidade alcançou resultados muito significativos, com nível elevado de 

participação, envolvimento e satisfação dos estudantes, tanto nas aulas 

teóricas quanto na realização das atividades práticas. 

 

CONSIDERAÇÕES 

A Educação Ambiental é uma importante ferramenta de transformação 

social, pois permite que os estudantes possam ter conhecimentos, fazer 

reflexões e construir opiniões críticas frente aos problemas ambientais 

presentes em sua própria comunidade.  

Neste sentido, o trabalho desenvolvido na escola foi muito proveitoso. 

Os alunos se envolveram em todas as etapas do projeto, participando desde as 

aulas teóricas em sala de aula até à atividade prática. Foi possível perceber 

nestes o interesse em participar das atividades. Além disso, a reutilização de 

pneus em jardins é de baixo custo.  

O diferencial neste trabalho foi o retorno satisfatório dos conteúdos 

trabalhados em sala de aula e apresentados em uma pequena amostra na 
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Universidade. Ao mesmo tempo que assimilaram os conteúdos trabalhados 

pelos estagiários, também tiveram a oportunidade de repassar tais 

conhecimentos a acadêmicos na Universidade.  

Trabalhos como este, que abordam temas comuns ao seu cotidiano, 

como é o caso de pneus usados que são descartados em locais inapropriados, 

trabalhados como prática após abordagens em sala de aula, geram 

conhecimentos mais significativos, principalmente na idade infantil. Com o 

tempo, essas crianças serão adultas e os valores construídos na escola por 

meio da educação em conjunto com a família serão refletidos em seus hábitos 

e comportamentos ao longo da vida.  
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RESUMO: Este artigo trata de um relato de experiência desenvolvido em uma escola 
pública localizado no município de Barcarena-Pa. As atividades ocorrem no mês de 
Abril, durante a disciplina Estágio Supervisionado III “Vivencias no Ensino Médio”.  As 
observações realizadas por um discente/estagiário trazem como objetivo analisar e 
identificar as principais compreensões norteadoras observadas no estágio, bem como, 
elas interferem na formação acadêmica, para isso, utiliza-se de uma metodologia de 
cunho qualitativo, na qual, a obtenção de dados deu-se por meio de observações, 
pesquisa documental e entrevistas. O processo permitiu o crescimento do discente no 
aspecto pedagógico ao passo que adquiriam-se subsídios através das experiências 
obtidas.       
  

PALAVRAS-CHAVE: Ensino/Aprendizagem; Experiência Pedagógica; Formação 

Docente.  

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Corte e Lemke (2015) o desempenho pedagógico do futuro 

educador envolvem as compreensões das diversas situações que o mesmo já 

havia presenciado nos seus dias de acadêmico residente, ou seja, durante a 

sua atuação como estagiário, na qual, os contextos escolares onde este 

operará mostraram-se diversificados e necessitaram de soluções diferenciadas 

para cada caso observado.  Para isso, um dos elementos essenciais dessa 

formação é, sem dúvida, a disciplina de estágio (especificamente o Estágio 

Supervisionado III Vivencias no Ensino Médio), pois, é nesta etapa de seu 

desenvolvimento que o futuro professor tem a oportunidade de conectar teoria 

à prática, construindo assim, saberes que o guiaram na sua jornada 

pedagógica.  

Para Molinari e Calabrin (2013) atualmente, os cursos de formação de 

professores buscam obter um profissional autônomo, que seja capaz de lidar 
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com qualquer realidade encontrada no  espaço de atuação docente, na qual, 

este possa enfrentar situações desafiadoras, como estrutura da escola, 

recursos didáticos pedagógicos disponíveis, relações interpessoais entre 

professor/aluno/escola entre outras, pois de acordo com Figueiredo et al. 

(2014) dependendo do problema a ser resolvido o estagiário necessita manter 

a calma e não ter medo de errar, lembrando que o estágio supervisionado tem 

a função de proporcionar ao discente uma vivência capaz de estimular a 

resolução de eventuais problemas que podem aparecer. Segundo Isse e Neto 

(2016) todas as situações e experiências de estágio vivenciadas na escola são 

valorizadas e passíveis de reflexão, pois delas emergem experiências das 

quais guiarão o acadêmico durante toda sua trajetória docente.   

Se o professor não desperta a curiosidade do aluno, nem tampouco o 
desejo em aprender aquilo que ele transmite, o aprendizado pode não 
se concretizar. Atualmente, é necessário que o ensino de 
Ciências/Biologia esteja voltado para uma aprendizagem 
comprometida com as questões sociais, políticas e econômicas, 
interligando sobretudo a ciência, tecnologia e sociedade como um 
todo (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p.1). 

Considerando esse contexto, traz-se um relato de experiência referente 

ao Estágio Supervisionado III “Vivencias No Ensino Médio” efetivado em uma 

escola pública do município de Barcarena-Pa, que teve como objetivo, analisar 

as compreensões relativas à docência obtida durante o período de estágio, 

bem como, identificar de que forma elas contribuem para a formação 

acadêmica.     

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O estágio possibilita um treinamento para as novas exigências 

educacionais que influenciaram na alfabetização cientifica do futuro educador. 

Segundo Sousa (2009) o que une a escola à universidade é a formação de 

professores, pois da mesma forma que o estagiário precisa obter um olhar 

pedagógico sobre a escola, este deve utilizar do estágio para adquirir as 

experiências necessárias que o guiaram na sua futura profissão de professor.   

A passagem do estagiário pelo ambiente escolar constitui-se em um 
fenômeno de influências recíprocas, no qual tanto os estagiários 
quanto os sujeitos envolvidos no contexto da instituição aprendem e 
ensinam sobre a profissão docente, bem como podem construir 
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saberes decorrentes desse processo educativo (LIMA E PIMENTA, 
2004, p.12).   

Assim, o perfil do acadêmico é construído com base nas reais situações 

relativas à docência, pois durante o processo de formação profissional, o 

discente ao obter conhecimentos, deve unir ás experiências adquiridas às 

diversas práticas de ensino (LUZ e XAVIER, 2015). 

Dessa forma, nos dias atuais, é indispensável uma nova concepção 
de formação docente, seja ela inicial ou continuada, com um 
profissional que tenha pensamento crítico, disposto e preparado para 
as constantes mudanças diante do seu papel social, que não é mais 
de transmissor do conhecimento, mas de mediador e transformador, 
que seja capaz de lidar com situações e problemas decorrentes do 
ambiente escolar (AMORIN E MARQUES, 2017, p.4) 

De acordo com Barbosa e Ferreira (2010), a formação docente deve 

ocorrer de forma participativa, onde o educando desenvolve, modifica e 

transforma a sua formação e identidade para a sua crescente 

profissionalização, tendo isso em vista, é necessário que o discente adquira 

compreensões norteadoras sobre docência a partir do estágio, na qual, 

possibilitará pensar e discutir sobre as experiências vivenciadas para a 

construção de novos saberes e práticas de ensino, para tanto, Sousa (2009) 

diz que, as compreensões que o acadêmico detêm em momentos de 

experiências pedagógicas como o estágio, torna-se um período que oportuniza 

a mobilização de vários saberes que o guiarão na sua prática docente.    

 

 

 METODOLOGIA 

A pesquisa qualitativa adotada neste trabalho baseia-se na análise textual 

discursiva, pois permite avaliar os aspectos da realidade estudada, onde o 

observador torna-se o sujeito da investigação, possibilitando compreender os 

elementos apresentados como objeto de estudo, tendo como ponto de partida 

os procedimentos adotados para a pesquisa e a dinâmica dos eventos 

estudados, produzindo assim, conhecimento a partir das observações 

realizadas (MORAIS E GALIAZE, 2006).    

A disciplina de Estágio foi dividida em orientação (ocorreram na 

academia) e observação/participação (escola) ao longo de 14 dias úteis do mês 

de Abril. Durante a segunda etapa, diferentes ferramentas foram utilizadas para 

obtenção de dados empíricos, como aplicação de entrevistas a alunos e 



272 

 

funcionários, observação em sala e levantamento de pesquisa bibliográfica. A 

observação em sala constituiu-se um dos itens essenciais para a análise de 

dados, pois estabeleceu-se um convívio com a professora e suas turmas, na 

qual geraram compreensões provenientes sobre o estágio que foram 

analisados e revistas durante o período estudado.    

 

DISCUSSÕES  

COMPREENSÕES ADVINDAS DO ESTÁGIO 

A escola é um polo irradiador de cultura, na qual, baseia-se em princípios 

da construção de cidadania, onde desencadeia valores que funcionam por 

meio de projetos socializantes, promovendo desafios para efetivar a 

participação e engajamento de todos os envolvidos no processo de 

aprendizagem (FREIRE, 1994). Perante isso, algumas compreensões 

norteadoras a respeito do local de estágio e observações tidas em sala com a 

professora regente foram identificadas e analisadas, dentre elas, destacam-se:   

a)       Escola; Segundo Corte e Lemke (2015) a escola pode ser vista como um 

local de estímulo e construção do saber, seja o saber técnico, que capacita o 

indivíduo para o mercado de trabalho, seja o saber racional, que prepara o 

indivíduo para interagir com o meio em que vive, perante isso, a partir de 

entrevistas com alunos sobre sua vida após a conclusão da educação básica, 

estes já tinham noção do que iriam fazer depois de concluir o ensino médio, na 

qual, muitos continuarão estudando, outros querem trabalhar e a maioria optou 

pelos dois, perante isso, percebe-se o engajamento da escola para com o seu 

papel na formação cidadã.   

b)       Aprendizagem coletiva; a escola é vista como espaço para a construção 

coletiva de novos conhecimentos sobre o mundo (FREIRE,2006). Durante as 

observações realizadas em sala percebeu-se que a professora regente prioriza 

a interação, o trabalho em grupo e o debate sobre o conteúdo explanado, com 

isso, estimulando o aluno na construção de saberes próprios.  

c)      Conhecimento; A aquisição do conhecimento pressupõe a relação entre 

sujeito e objeto, o que permite dizer que a compreensão dos conteúdos está 

vinculada a uma relação de um sujeito que observa a realidade e interage com 

ela (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001). Observando a aula da professora, 
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percebeu-se o cuidado em garantir que a sua ação possibilite ao aluno 

construir seus conhecimentos de forma dinâmica através de aulas 

contextualizadas que possibilitam estimular no aluno a mobilização do seu 

potencial cognitivo. 

d)      Contextualização; Para Sousa (2009) é necessário resgatar os saberes 

que o aluno traz de seu cotidiano, elegendo como objeto do conhecimento, 

onde este não deve ser trabalhado de forma superficial e desvinculado da 

realidade. Perante isso, percebeu-se durante as aulas teóricas da professora 

regente o estabelecimento de um vínculo do conteúdo com o cotidiano do 

aluno que sempre iniciava-se com os conhecimentos prévios que os 

educandos dispunham sobre o contexto dos assuntos explanados. 

e)       Estágio e formação continuada; O estágio de modo geral, é uma 

disciplina que prepara o acadêmico para o desenvolvimento de suas 

habilidades didáticos/metodológicas, no entanto, a carga horária desta 

disciplina tão importante é insuficiente para que o estagiando obtenha o 

conhecimento necessário no seu treinamento pedagógico (CACAIS e TERÁN, 

2011). Devido a isso, faz-se necessário adquirir formações ao longo da vida a 

fim de dar suporte na prática educativa do futuro professor, nesse contexto, 

Lanzar (2011) os cursos formações continuadas são essenciais para preparar o 

docente no desenvolvimento de suas potencialidades didáticos/pedagógicas 

que o guiarão nas suas práticas docentes.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estágio proporcionou obter experiências didáticos pedagógicas que 

auxiliarão em futuras aulas de Biologia, uma vez que, as análises das 

compreensões adquiridas durante o período de estudo e nas observações de 

sala apresentam-se como avaliações pautadas em um contexto que permite ao 

acadêmico rever e transformar a sua postura docente, portanto, torna-se 

notório que os resultados obtidos durante o estágio capacitam o discente para 

atuar como educador formador de cidadãos críticos e participativos nas 

questões sociais.     

O estágio supervisionado se constitui uma ferramenta necessária para o 

aperfeiçoamento do professor, pois permite adentrar em realidades que o 
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acadêmico vivenciará futuramente com frequência, no entanto, acredita-se que 

para melhorar este processo, torna-se essencial o conhecimento dos aspectos 

históricos e atuais da instituição escolar, bem como, os diferentes grupos 

sociais atendido pela escola, pois ter acesso a estas informações permite ao 

educador refletir e avaliar a sua pratica educativa visando na formação de 

indivíduos plenos e apitos na construção de sua autonomia como sujeitos 

cidadãos.  

 Perante estas observações, o estágio possibilitou a visão de que o 

estagiando necessita investir na formação continuada ao concluir sua formação 

acadêmica, uma vez que, o processo de ensino e aprendizagem é dinâmico e 

necessita de práticas pedagógicas que vislumbre a realidade de um ensino 

contextualizado, pois acredita-se que o processo formativo transcende os 

limites de uma universidade, ocorrendo na interação com alunos, corpo técnico 

administrativo da escola, com os pais, com colegas docentes, ou seja, ela se 

dá em um mundo vasto de pessoas com diferentes pensamentos e opiniões.   
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INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID 

Josilene de Almeida PINTO 

Glauce Tayane Santos SOUSA 

Sandra Nazaré Dias BASTOS 

 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo descrever o desenvolvimento de 

uma atividade para o ensino de Química referente ao conteúdo de Tabela Periódica 

em uma turma do 9º ano de uma escola pública. Verificamos que após algumas aulas 

expositivas os alunos não haviam assimilado o conteúdo e se mostravam bastante 

desinteressados e pouco familiarizados com a representação e classificação dos 

elementos químicos. Para reverter essa situação montamos um jogo tipo quebra-

cabeça no qual os alunos, separados em grupos fizeram cartões coloridos com a 

representação dos elementos químicos e depois foram chamados a montar uma 

tabela periódica. A partir dessa atividade, verificamos que os alunos se mostraram 

mais interessados e curiosos em relação ao assunto.     

Palavras-chave: Ensino de Ciências, PIBID, Tabela Periódica.  

 

INTRODUÇÃO 

A química tem uma importância significativa no ensino de ciências, pois 

ela aborda conteúdos que envolvem: Estudos da matéria, modelos atômicos, 

reações químicas, distribuição eletrônica, tabela periódica, química orgânica e 

inorgânica, dentre outros.  

Inicialmente os conceitos de química são trabalhados no 9º ano do 

Ensino Fundamental, dentro da disciplina de Ciências Naturais. Geralmente os 

conteúdos são expostos, de forma peculiar e descontextualizados do cotidiano 

do aluno, considerando apenas a memorização, assim dificultando a 

compreensão da matéria. Dentro desse contexto, é necessário que o docente 

busque estratégias e metodologias diferentes para facilitar o aprendizado do 

aluno. Partindo desse pressuposto, a utilização de recursos didáticos é ótima 

ferramenta para ser utilizada em sala de aula, pois ajuda na construção do 

conhecimento, facilitando a aprendizagem e estimulando o desenvolvimento 

cognitivo. Segundo Saraiva (2007): 

No caso da disciplina de Química, ao longo de muitos anos, na 
maioria dos casos, esta disciplina foi ensinada de forma 
dogmática, carregada de regras, fórmulas e informações para 
decorar e aplicar. Se é frequente ouvir-se dizer que a Química 
é uma disciplina difícil, o ensino da mesma tem de levar isso 
em consideração. Os professores de Química deparam-se 
diariamente com alunos desmotivados, que encaram esta 
disciplina como uma ciência teórica, praticamente inacessível, 



278 

 

pouco ligada ao cotidiano; algo muito sério, que só interessa 
aos "cientistas" e onde o prazer de saber, a alegria de 
conhecer e o humor não têm lugar.  

O contexto descrito pelo autor não é tão diferente daquele que 

encontramos na sala de aula do 9º ano de uma escola pública de nosso 

município. Como professoras em formação do Programa Institucional de 

Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto Biologia/Ciências da Natureza 

projetamos como objetivo principal o desenvolvimento de atividades que 

pudessem auxiliar no processo ensino-aprendizagem do conteúdo de química 

relacionado à tabela periódica.  

A elaboração dessa atividade surgiu a partir da observação de que os 

alunos da escola onde o estágio ocorre não demostravam interesse pelo 

conteúdo sobre tabela periódica, mesmo que nas aulas expositivas fossem 

empregadas analogias e se fizesse a tentativa de interligar o assunto com o 

cotidiano deles. Ainda assim os alunos demonstravam agitação e dispersão 

durante a exposição do conteúdo e a interação e participação durante as aulas 

era muito pequena ou até mesmo nula!  

Na tentativa de promover a interação e fazer com que os alunos 

assimilassem melhor o conteúdo, solicitamos que, separados em equipes, 

apresentassem por meio de cartazes e seminários o que haviam entendido 

sobre a tabela periódica. Pedimos que tomassem como base para essa 

atividade o livro didático. 

O resultado dessa atividade não correspondeu às nossas expectativas, 

pois embora todos tenham feito a atividade, observamos que os alunos 

apresentaram de forma mecânica, improvisada, sem qualquer familiaridade 

com o conteúdo. Diante disso, resolvemos adotar uma nova estratégia 

pensando na possibilidade de envolve-los em uma atividade que promovesse a 

interação entre eles e que fosse mais dinâmica e lúdica. 

O uso de jogos e brincadeiras há muito vem sendo utilizado para o 

ensino de Química. Muitos professores desenvolveram e descreveram 

estratégias para facilitar o ensino em sala de aula, destacando a eficiência 

desse material para despertar o interesse nos alunos (GÜNZEL et al., 2016; 

CUNHA, 2012; LACERDA, et al. 2013;). Afirmam que o interesse advém da 

diversão proporcionada pelos jogos e tem efeito positivo no aspecto disciplinar. 

Dessa forma, esse trabalho teve como objetivo principal desenvolver 

uma atividade que proporcionasse maior participação dos alunos nas aulas de 

química além de fazer com que eles reconhecessem os elementos da tabela 

periódica, classificando-os por suas características e identificassem as 

diferentes famílias e períodos na tabela periódica. Também julgamos 

necessário que os alunos soubessem localizar os elementos químicos na 

mesma e representá-los corretamente. 
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Assim, nossa proposta envolveu a confecção de uma tabela periódica 

pelos alunos, como um grande jogo de quebra cabeça, com o intuito de 

promover maior participação e interação entre eles, em sala de aula. Sendo 

responsáveis pela construção do recurso acreditamos que era possível 

despertar a curiosidade dos alunos sobre as propriedades dos elementos 

químicos, possibilitando uma relação mais atrativa e dinâmica. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Padre Luiz Gonzaga, que está localizado na cidade de 

Bragança, Estado do Pará, Bairro do Padre Luiz. Atividade foi realizada com 

alunos do ensino fundamental do 9º ano, turno tarde, que teve como intuito, 

que os próprios alunos confeccionassem a tabela periódica durante duas horas 

de aula.  

A metodologia da construção da Tabela Periódica se deu da seguinte 

maneira: Tomando como base o que já havíamos apresentado nas aulas 

anteriores (conceitos básicos sobre elementos químicos, sua classificação e 

disposição na tabela periódica) preparamos um “molde” da tabela periódica 

(Figura 1) com material de baixo custo (papelão, papel rosado de embrulho e 

fita durex). 

 

Figura 1 - Base da Tabela Periódica  

 

Esse material foi levado para sala de aula e foi solicitado aos alunos que 

formassem três grandes grupos de nove pessoas. Cada grupo recebeu papeis 

coloridos, régua, tesoura, lápis de cor e canetas hidrográficas para 

confeccionar pequenos cartões com a representação e as características de 

cada elemento químico. O primeiro grupo ficou responsável por confeccionar 

os elementos da família 1 a 6, o segundo ficou com a família 8 a 13 e o terceiro 
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de 14 a 18. Foi orientado aos grupos que recortassem os cartões quadrados 

com dimensão de oito cm.  

Para montagem do quebra-cabeça considerou-se a cor amarela para 

representação dos metais, a cor azul para os ametais. Cada cartão deveria 

trazer as informações sobre cada elemento químico: Nome do elemento, 

símbolo, número atômico, massa atômica de acordo como disposto no livro 

didático. Após essa etapa, cada equipe ficou responsável por preencher a base 

da tabela com os cartões (Figura 2).  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para Lacerda et al. (2013) os jogos didáticos no cotidiano escolar atuam 

como facilitadores do conhecimento além de serem recursos que geralmente 

envolvem baixo custo de elaboração e aplicação, e possibilitam uma 

abordagem estimulante que pode ser rápida (considerando o intervalo de 

tempo de uma ou duas aulas). Os autores ressaltam, no entanto, que apesar 

dos jogos contribuírem para o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos, não 

podem ser vistos apenas diversão ou passatempo, muito menos ser a única 

ferramenta utilizada para construir o conhecimento químico dos alunos. 

Como ferramenta facilitadora do ensino-aprendizagem, verificamos que 

a atividade proposta promoveu maior interação dos alunos que se envolveram 

e participaram ativamente da confecção da Tabela Periódica. O entrosamento 

se deu não apenas dentro de cada grupo, como também entre os grupos, uma 

vez que as equipes que terminavam primeiro a atividade, auxiliavam as demais 

equipes na confecção dos cartões e na localização dos elementos químicos na 

base da Tabela Periódica. É importante ressaltar que a tabela produzida pelos 

alunos ficou exposta na sala de aula para ser utilizada, sempre que necessário, 

nas demais aulas de Química.   

Figura 2 - Confecção dos cartões e montagem da Tabela Periódica 
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 Segundo Nunes e Adorne (2010) “O ensino de química é muitas vezes 

desprezado pelos alunos, pelo fato de não conseguirem associar o assunto 

com sua realidade social”. Durante a realização da atividade, foi observado que 

os alunos além de terem compreendido o conteúdo, eles o associaram com 

seu cotidiano de modo a mudar sua forma de pensar, passaram a ter 

curiosidade e fazer mais perguntas, principalmente durante a montagem da 

tabela. Eles se mostraram animados, empolgados e trabalharam de maneira 

correta e em grupo, sem bagunças e auxiliando uns aos outros. 

Para Ferreira et al. (2012) a utilização de jogos para o ensino da tabela 

periódica se constitui como uma importante ferramenta fazendo com que o 

aluno se familiarize com os elementos químicos, pela assimilação dos nomes e 

símbolos confeccionados para sua representação. Os autores ressaltam, no 

entanto, o jogo embora seja uma estratégia eficiente para o ensino de Química, 

não substitui outros métodos de ensino.  

Dessa forma, no processo de ensino-aprendizagem, “não há uma 

relação linear de poder, mas um processo dialético em que educador e 

educando estão imersos numa aventura de descoberta compartilhada” 

(GAYOTTO, 1989), ou seja, a relação entre docente e discente deve ser um 

processo constante de diálogo, onde ambos estão compartilhando saberes e 

conhecimentos. E foi exatamente o que aconteceu durante as aulas e o 

trabalho realizado com os alunos do 9º ano da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Padre Luiz Gonzaga. Pudemos, como professoras em 

formação, nos aproximar ainda mais dos alunos, orientá-los em pequenos 

grupos e dispostos dessa forma, eles estavam mais próximos para tirar dúvidas 

e fazer observações e perguntas. 

Essa experiência em uma escola que, como tantas outras escolas em 

nosso país, carece de infraestrutura básica e de recursos pedagógicos de 

qualidade, nos mostra o quanto o PIBID se constitui como importante 

instrumento na formação inicial de professores. A vivência da realidade escolar, 

a possibilidade de planejamento e regência sob a orientação e supervisão de 

professores mais experientes nos possibilita criar estratégias que busquem a 

inovação na abordagem de conteúdos considerados difíceis pelos alunos. 

Como afirma Barros (2013): 

O PIBID dentro do espaço escolar é um programa propiciador 
de saberes e práticas de ensino voltadas para reflexão-ação-
reflexão que tem como objetivo principal o aluno e sua 
aprendizagem. Portando o programa de iniciação a docência 
traz consigo uma contribuição significativa na aprendizagem e 
no dia a dia dos alunos da escola. 

Dessa forma, podemos afirmar que o PIBID tem um papel importante em 

ajudar a amenizar as deficiências encontradas nas escolas, ajudando os 

professores no desenvolvimento e utilização de metodologias inovadoras que 

ajudam os alunos no contexto social. Segundo Freire (1996) o ensinar não é 
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simplesmente transferir conteúdos, mas sim criar possibilidades para a 

produção e construção do conhecimento. 
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RESUMO: O presente relato de experiência tem como objetivo principal evidenciar a 
importância da articulação entre aspectos culturais locais e científicos para a 
constituição identitária da formação docente em biologia, após a vivência em um 
evento itinerante denominado “Caravana da Diversidade”. O ponto de partida teórico 
está fundamentado na perspectiva humanizada para os processos formativos, 
incluindo aspectos socioemocionais e culturais como elementos para um(a) 
professor(a) conectado com a realidade local e posicionado frente as contradições 
vivenciadas em uma conjuntura de intensas assimetrias socioeconômicas. O principal 
resultado deste relato é a própria realização da análise de uma narrativa digital em que 
foi construída como recurso educacional aberto. 
 

Palavras chave: Formação docente, Humanização, Diversidade, Identidade docente. 

 

INTRODUÇÃO  

Segundo PAGAN (2017), apesar do ensino de ciências ter um foco no 

processo entre o sujeito que aprende e o que ensina, o componente conceitual 

se mostra mais importante em relação à saúde social na sala de aula, tendo 

como consequência a desvalorização de aspectos socioemocionais 

importantes na humanização dos sujeitos em formação inicial docente de 

biologia. Nisto, nota-se que tal formação se apresenta limitada, ao formar 

professores que priorizam a transmissão de conteúdos em detrimento do 

contato interpessoal com o aluno. Muitos discentes passam por dificuldades 

pessoais, com muitos questionamentos que uma abordagem mais humanista 

poderia lidar mais adequadamente e assim auxiliar na solução destes conflitos. 

Porém, os docentes, em função de sua formação, limitam-se a tratar os 

assuntos baseados em conceitos estritamente científicos e deixando de lado 

aspectos humanos, o que tem motivado a omissão da identidade do professor 
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e dos discentes em sala de aula e aspectos sociais que também são omitidos 

em prejuízo de um ensino significativo por se justificarem pela necessidade de 

padronização dos conteúdos e metodologias de ensino. 

Ainda hoje, muitos professores parecem estar mais preocupados em 
“vencer conteúdos” do que trabalhar a vida, principalmente a humana 
na sua complexidade multidimensional, como o “conteúdo” principal, 
ligando todos os demais saberes e conhecimentos à formação e aos 
relacionamentos humanos. (TONIOLO; HENZ, 2009, p.2) 

Diante disso, nota-se que esta limitação na formação docente influencia 

negativamente nas relações interpessoais no contexto escolar. Assim, temas 

mais diretamente relacionados aos anseios e dificuldades dos estudantes, que 

poderiam fazer parte do contexto das aulas, acabam por serem minimizados ou 

desprezados, implicando no silenciamento discente e no reforço de uma 

concepção de educação centrada na transmissão unidirecional de conteúdo. 

Se o ensino estiver centrado no conteúdo, desconsiderando as 
percepções e vozes dos aprendizes, não duvido que algum aluno 
possa considerar que o aprimoramento genético de animais (não 
humanos) e plantas, deva ser aplicado a nós. Esse tipo de construção 
eugênica pode ser evitada à medida que um ensino humanizado seja 
proposto. Um ensino que considere o ser humano como o centro do 
aprendizado, mas que caminhe para a construção de olhares 
biocêntricos e ecossociais. (PAGAN, 2017) 

 Diante de tal conjuntura, este texto relata alguns aspectos refletidos 

sobre a diversidade e humanização na formação docente de biologia na 

Universidade Federal Do Oeste Do Pará – UFOPA. Com base nas percepções 

construídas ao logo das experiências de um acadêmico de licenciatura em 

ciências biológicas ao participar do evento “Caravana da pesquisa”, destaca-se 

que o olhar crítico e científico foi reforçado sobre a formação de professores e 

a prática do ensino. Como resultado desta atividade, construiu-se uma 

narrativa para uma plataforma digital baseada no autoconhecimento com o 

objetivo de despertar todos a perceberem a omissão de assuntos 

antropológicos na formação de docentes de ciências e biologia e 

consequentemente na prática do ensino, compreendendo assim a visão de um 

universitário gay paraense, uma realidade diferente do padrão, e a importância 

do respeito, valorização regional e da humanização no ensino.  

 

A CARAVANA DA DIVERSIDADE 

A experiência que transformou e tem transformado a formação docente 

do acadêmico de biologia se deu por meio de um evento chamado Caravana 
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da Diversidade, que foi promovida por professores pesquisadores de 

universidades de diferentes regiões do Brasil. Esta etapa da Caravana foi 

realizada no dia 28 de agosto de 2018 na Universidade Federal Do Oeste Do 

Pará- UFOPA. Houve uma primeira fase realizada na Universidade Federal do 

Amazonas no dia 24 de agosto, envolvendo a maioria dos professores que 

viriam participar da passagem por Santarém. O evento ocorreu neste período 

como prévia ao VII Encontro Nacional de Ensino de Biologia e I Encontro 

Regional de Ensino de Biologia – Regional Norte, que se realizou na 

Universidade Federal do Pará, em Belém, entre 3 e 6 de setembro. 

O evento teve duração de oito horas, sendo 4 horas pela manhã e 4 horas 

pela tarde. Tivemos pela manhã apresentações e conversas em que os 

professores pesquisadores apresentaram uma plataforma digital em web 2.0 

que visava desenvolver olhares sobre o ensino de ciências e biologia baseado 

nos princípios populares de cada região, e suas sociobiodiversidades. 

Cada professor pesquisador dispôs de cerca de uma hora para expor sua 

visão crítica sobre aspectos do ensino de biologia, com ênfase nas relações 

sociais, emocionais, cognitivas e identitárias de professores(as) e aluno(as). A 

professora Mariana Valle e o professor Welton Oda destacaram o processo de 

valorização regional no ensino, fazendo refletir que não se pode negar a 

própria identidade regional. Compreendemos que a identidade regional do 

docente não pode ser negada, o docente deve ser transparente em sua 

identidade fazendo com que os discentes se sintam inclusos na sala de aula, 

visto que “a presença de uma identidade própria para a docência aponta a 

responsabilidade do professor para a sua função social, emergindo daí a 

autonomia e o comprometimento com aquilo que faz. ” (IZA, 2014, p.45) 

O professor Danilo Kato e a professora Alice Pagan fundamentaram suas 

apresentações em uma abordagem humanista no ensino da biologia, acerca de 

como o desconhecimento de questões socioculturais, silenciadas ainda na 

formação docente, desencadeia conflitos nas relações professor e aluno, foi 

mostrado a possibilidade que essas questões poderiam ser caminhos para se 

debater as várias formas de preconceito, homofobia e machismo na sociedade 

atual.  
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Às vezes parece que o currículo de formação de professores nos 
prepara para entender e gostar mais de biologia do que do aluno que 
aprende Biologia. Carecemos de melhor formação em psicologia e 
ciências sociais, para a compreensão do sujeito que aprende. 
(PAGAN, 2018, p.75) 

 
Após as apresentações dos professores, foi formado um grupo com o 

intuito de produzir alguma proposta para ser submetida na plataforma digital 

que foi apresentada ainda no início do evento, discutindo temáticas que 

questionavam o uso identitário no ensino, a importância da regionalidade para 

se ensinar biologia. O tema central foi sobre o aspecto regional refletindo sobre 

a Amazônia, em especial o estado do Pará. Através do debate, o grupo chegou 

a uma proposta didática que foi denominada “Não somos um catálogo”, devido 

notarmos que o Pará ainda é interpretado pelos demais estados brasileiros 

como um lugar inferiorizado em relação a aspectos  culturais, sociais e 

econômicos, mas é valorizado e requisitado no que se trata da exploração de 

recursos naturais, à semelhança de um catálogo de vendas. 

      A partir disso o acadêmico produziu uma narrativa interagindo com poemas 

para a plataforma digital apresentada pelos pesquisadores. Levando em 

consideração o autoconhecimento, descreveu algumas mudanças causadas 

pela falta de discussões em sala de aula que poderiam ter sido feitas ainda no 

ensino básico pelos professores de biologia como por exemplo. A globalização 

de uma civilização desenvolvida trouxe impacto na realidade do acadêmico que 

como um gay paraense do interior do Pará, que em muitos momentos teve que 

se esconder e se adaptar considerando o modo de vida e a sua cultura como 

“errados” em relação ao que seria considerado “normal”. 

 
ALGUMAS REFLEXÕES POSTERIORES 

  
Temas como afetividade e regionalidade apresentados pelos professores 

levaram o acadêmico a compreender a importância da autonomia na profissão 

docente, o que contribui significativamente e tem contribuído na formação. 

Compreendeu a importância de não se apagar e se esconder da própria 

realidade e identidade que é um dos fatores indispensáveis na formação 

docente, além disso o cultivo de valores humanos. 

O que importa na formação docente, não é a repetição mecânica do 
gesto, este ou aquele, mas a compreensão do valor dos sentimentos, 
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das emoções, do desejo, da insegurança a ser superada pela 
segurança, do medo que, ao ser “educado”, vai gerando a coragem. 
(FREIRE 1996, p.20) 

Percebemos que aspectos socioemocionais no ensino das ciências e da 

biologia são omitidos, podendo contribuir para perpetuar preconceitos como a 

homofobia. A padronização da sociedade alcançou os polos de educação, isso 

porque saberes sobre a regionalização, sexualidade e identidade tem sido 

esquecidos e a autonomia de muitos se perdido, pela priorização em conceitos 

técnico-científicos e descaso dos aspectos socioculturais que são substanciais 

para um ambiente escolar saudável, pois questões regionais e sobre gênero 

em sala de aula não têm sido discutidas adequadamente e muitos discentes 

acabam se enxergando como seres “anormais” e deixados de lado. A 

homogeneização promovida na sala de aula implica em que alunos 

homossexuais sejam duramente vistos como indiferentes por não se 

identificarem nos assuntos que se enquadram como normalidade, motivando o 

pensar de que suas vidas e desejos não são normais, forçando-se a omitir 

quem realmente são. 

Esta conscientização humanista deve ocorrer ainda em sujeitos em 

formação docente com o aprendizado de conceitos socioemocionais que 

tragam percepção dos professores a seus alunos na prática do ensino, a ponto 

de compreender e respeitar a autonomia dos alunos, e assim permitir que o 

ensino humanizado seja acondicionado  na realidade escolar, valorizando a 

diversidade na sala sem inibições da identidade dos sujeitos que ensinam e 

aprendem.  

Posto que, se houver uma percepção mais ampla do universo do 
aluno, uma reavaliação de atitudes metodológicas em uma direção 
facilitadora que não iniba a apropriação dos objetos culturais e que 
possibilite a promoção da formação integral do ser humano, 
provavelmente nossos alunos serão impactados pela complexa 
dinâmica de formação e transformação pessoal, contribuindo para 
uma sociedade mais justa, igualitária, humanizada e humanizadora.  
(SPAGOLLA, 2005, p.19, 20) 

 

É diante disso que o acadêmico de biologia foi motivado a ter contato com 

o conhecimento humanizado a se aceitar como homem gay em formação 

docente de biologia, dessa forma hoje sabe que terá um diferencial na futura 

profissão docente por trazer o equilíbrio entre conceitos científicos e a 

humanização e valorização cultural. A Caravana de Pesquisa proporcionou 
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uma visão que se passava despercebido na prática de ensino, permitindo 

assim fazer uma autoanálise do acadêmico sobre suas vivências anteriores. 

Para quebrar todo esse paradigma, o relato de forma crítica na narrativa 

em que ele produziu para a plataforma digital que por uma dúvida particular do 

mesmo, foi dado o direito de pensar como ser humano independente, de viver 

sem esconderijos ou inquietações, de poder ser um profissional autônomo sem 

ter medo de ser ele mesmo e ser ridicularizado.  

Porém, como dito isso foi um questionamento particular, se a 

humanização fosse praticada na formação como conteúdo pedagógico não 

somente ele, mas muitos que ainda se sentem oprimidos por não poderem 

revelar quem são por medo. A educação e a saúde em sala de aula poderia ser 

mais significativa, e isso não se remete somente ao contexto de gênero mas 

também da autonomia em contextos culturais, regionais e etc. 

Essa narrativa foi produzida no objetivo de mostrar aos acadêmicos e 

professores de biologia já atuantes que é necessário desconstruir esse 

“critério” social e sermos nós mesmos enquanto professores e alunos de 

graduação, isto é, não temer, mas ter autonomia e permitir autonomia em sala 

de aula, pois para ser humano não há quesitos como pregam na sociedade. 

 

NOVOS DESAFIOS 

Sob uma visão humanista, percebe-se que o silenciamento no ensino de 

determinados assuntos, sobretudo em relação a aspectos socioemocionais, 

ainda é uma realidade. Contudo, com essa abordagem que relata a experiência 

de um acadêmico de licenciatura em biologia, em um evento de pesquisa 

partindo de uma perspectiva epistemológica de autoconhecimento, percebe-se 

que é possível ainda promover a formação docente e a prática docente sem 

desequilíbrios entre conceitos e a humanização, destacando que é substancial 

para um ensino aprendizado significativo a desenvoltura da autonomia do 

docente e discente em sala de aula. 

Diante dessa realidade de omissão notamos que, fugimos do real sentido 

que é ensinar biologia, ao sermos obrigados a cumprir um padrão curricular, 

por sua vez preconceituoso desde que apaga nossa realidade e quem somos 

como seres humanos, e consequentemente nossos alunos. Ensinar biologia é 
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ensinar de perto, é usar a regionalidade e a humanidade para nossos alunos é 

pesquisar, investigar, respeitar e ajudar. Não basta ser professor de biologia, 

temos que aprender a respeitar a quem for, como falam, de onde são, do que 

gostam, pois a educação deve ser um processo de troca de saberes 

construindo assim uma relação de respeito e harmonia. 
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RESUMO: Considerando que é importante contar com a participação ativa de 
professores da Educação Básica em pesquisas que visam estudar e produzir materiais 
didáticos para a Educação Básica, este artigo apresenta e discute os primeiros 
resultados de uma pesquisa-ação de abordagem qualitativa, iniciada no final do 
primeiro semestre de 2018, com o objetivo de analisar, reelaborar e validar um 
material didático para o ensino-aprendizagem de Ciências e Biologia. Os primeiros 
resultados mostram que esta parceria é viável porque além de aproximar a 
universidade à escola, pode contribuir com a formação continuada de professores e 
ajudar a universidade no desenvolvimento de pesquisas de cunho pedagógico mais 
coerentes com as necessidades educacionais atuais. 
 
Palavras-chave: formação docente; material didático; contextualização. 

 

INTRODUÇÃO 
Na atualidade, o exercício da profissão de professor exige um maior 

domínio sobre conhecimentos teóricos e práticos sobre três aspectos 

fundamentais: conhecimentos sobre uma área e/ou disciplina de estudo, 

conhecimentos sobre como o sujeito aprende e conhecimentos sobre como se 

ensina de forma intencional, sistematizada e institucionalizada, incluindo aí o 

uso de signos e instrumentos (IMBERNÓN, 2016). 

O ato intencional e sistematizado de ensinar pode facilitar a 

aprendizagem do sujeito cognoscente, mas também pode dificultá-la, confundi-

la ou atrasá-la (WILLINGHAM, 2011). E essa dificuldade pode ser agravada 

quando o professor é obrigado e/ou necessita atuar no atendimento a perfis 

muito heterogêneos de educandos (TARDIF, 2012). Então, como essa 

aprendizagem vai se desenvolver, muito dependerá do domínio que o professor 
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terá sobre estes três aspectos supracitados. Considerando, obviamente, às 

condições em que o ensino-aprendizagem escolar será realizado. 

Frente ao exposto, então, este artigo apresenta e discute os primeiros 

resultados de uma pesquisa-ação de abordagem qualitativa, iniciada no final do 

primeiro semestre de 2018, com o objetivo de analisar, reelaborar e validar um 

material didático para o ensino-aprendizagem de Ciências e Biologia.  

 

METODOLOGIA 

Essa pesquisa-ação iniciou-se com as seguintes ações: dois professores 

de uma universidade pública montou um grupo constituído por cinco discentes 

de Licenciatura em Ciências Biológica e cinco professores de Ciências e 

Biologia de escolas públicas paraenses. Esse grupo foi idealizado para estudar 

e discutir sobre a eficiência de materiais didáticos para o ensino de Ciências e 

Biologia. 

Esse estudo foi norteado pela seguinte questão: Quando é possível 

afirmar que um material didático pode ser, de fato, concebido como um 

instrumento útil em favor da aprendizagem escolar? Esta questão foi elaborada 

pelo grupo à luz do seguinte entendimento: provavelmente um material didático 

pode ajudar na aprendizagem escolar, mas também pode atrapalhar, confundir, 

dificultar ou não oferecer nenhuma contribuição a essa aprendizagem.  

Essa pesquisa envolve duas fases de trabalho. São elas: 1ª fase: 

Análise e reelaboração de um material didático e 2ª fase: Estudo sobre a 

eficiência do material reelaborado. Então, a primeira fase é constituída por três 

etapas: 1- planejamento, 2- confecção e 3- aferição, e a segunda fase é 

constituída por apenas uma etapa: 1- validação.   

Na 1ª etapa da 1ª fase, o grupo pesquisou e analisou materiais didáticos 

que já existentes, mas que, após serem estudados, percebeu-se que 

mereceriam ser reelaborados. Dessa forma, ao reelaborar um material didático 

o grupo perspectivou promover o estudo amplo e profundo desse material, 

tomando como norte a sua capacidade de promover a contextualização e a 

transposição didática de conceitos científicos em conteúdos escolares.  

Concluída a etapa de planejamento, o material foi então 

confeccionado/reelaborado e seguiu para as etapas de aferição e validação. 
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Então, na etapa de aferição, o material foi usado/testado em aulas simuladas 

com licenciandos da Faculdade de Ciências Biológicas de onde partiu o projeto 

dessa pesquisa-ação. Por fim, após a aferição o material foi e está sendo 

submetido à validação em turmas de alunos do Ensino Médio das escolas 

públicas paraenses.  

Segundo Willingham (2011), materiais didáticos são instrumentos 

produzidos para serem usados no ensino-aprendizagem intencional. Os 

instrumentos, segundo Vygotsky, fazem a mediação entre o sujeito que 

aprende e o objeto a ser compreendido/assimilado pela estrutura cognitiva 

desse sujeito cognoscente (FONSECA, 2018). Assim, um material didático 

pode ser um exemplo desses instrumentos de interação entre o homem e a 

natureza (OLIVEIRA, 2000). Porém, acredita-se que um material didático pode 

não contribuir com a aprendizagem quando não consegue fazer a transposição 

didática, e é com esse entendimento que aqui se concebe a validação de 

material didático como um processo que se constitui na aplicação (uso) 

contínuo e exaustivo desse material em diferentes situações reais de aulas, 

com diferentes perfis de alunos e professores.  

A finalização da etapa de validação desse material está prevista para ser 

concluída em três anos, contado a partir da data em que foi dado início a essa 

fase de validação, no caso, agosto de 2018. Então, durante três anos, até 

agosto de 2021, os pesquisadores acompanharam o uso do kit em aulas reais 

e levantarão informações sobre as contribuições que o material pode oferecer à 

aprendizagem escolar, em especial, para o ensino de Genética.  

Após esses três anos, e com o pacote de informações levantadas 

espera-se que o grupo consiga responder, com o máximo possível de certeza, 

as seguintes questões: O material didático reelaborado contribui eficientemente 

com a aprendizagem escolar, como é porquê? E é nesta perspectiva que essa 

pesquisa-ação norteia o seu objetivo. Isso porque, assim como discute Tripp 

(2005), a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa que se usa, por exemplo, 

quando, no processo de investigação, há a interferência na prática do professor 

que, por sua vez, pode atuar tanto como pesquisador e/ou como colaborador 

nessa investigação.    
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A pesquisa-ação é um método de pesquisa qualitativa que 
reúne o pesquisador acadêmico e o professor do Ensino 
Fundamental e Médio num mesmo projeto, a ser realizado 
no ambiente escolar, e que prevê interferências no 
trabalho docente com o objetivo de favorecer a qualidade 
deste (PENTEADO, 2010, p. 21).    

Frente ao arranjo metodológico que foi planejado para o 

desenvolvimento dessa pesquisa-ação, então aqui neste artigo são 

apresentados os resultados da sua primeira fase. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o estudo realizado na etapa de planejamento, o grupo optou pela 

reelaboração e confecção, sem fins lucrativos, de um material didático 

interativo para o ensino-aprendizagem de Genética que pode ser usado no 

Ensino Fundamental ou no Ensino Médio, de autoria de Jorge Oyakawa, Eliana 

Maria Beluzzo Dessen e Maria Augusta Querubim Rodrigues Pereira, cujo 

título: FILHO DE SCOISO SCOISINHO É! Esse material didático foi encontrado 

e baixado da internet, em 20 de abril de 2018, e estava disponível no seguinte 

endereço: http://genoma.ib.usp.br/educacao-e-difusao/materiais-

didaticos/atividades-interativas.  

O material constitui-se em um kit composto por uma espécie fictícia, 

semelhança a uma joaninha da família Coccinellidae, com reprodução 

sexuada, sem dimorfismo sexual e confeccionada em pelúcia. Esse kit permite 

que o aluno, ao manipulá-lo, observe e simule, de forma aleatória, a formação 

de células gaméticas e o processo de transferência de características, dos pais 

para os filhos, por meio da reprodução sexuada e, também, observe e 

compreenda o processo de variação das possibilidades de manifestações 

dessas características.  

O kit trabalha com seis características, e cada uma delas pode se 

manifestar com duas variações. São elas: sexo (que pode ser macho, 

sinalizado com uma gravata, ou fêmea, sinalizado com um laço de cabelo); 

antena (que pode ser vermelha ou preta); formato da cauda (que pode ser 

alongada ou esférica); pintas nas asas (ausentes ou presentes); dedo 

(ausentes ou presentes); e comprimento da crina (que pode ser curta ou 

longa).  
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Tomando-se os devidos cuidados para aperfeiçoar (reelaborar) uma 

ideia de material didático sem incorrer em plágio, nessa pesquisa toma-se por 

reelaboração a ação de refazer uma ideia de material didático, corrigindo 

fragilidades desse material, segundo a avaliação/opinião dos professores da 

Educação Básica, que por sua vez, é o público para o qual tais materiais são 

idealizados.  

Assim como discorre Demo (2011), entende-se que essa reelaboração 

não necessita ser apenas quando há fragilidades e/ou erros no material, mas 

também, quando o professor, mediante o olhar crítico e reflexivo, percebe a 

necessidade de adaptar o material ao contexto escolar em que esse material 

será utilizado, ou seja, melhorar o potencial de contextualização e transposição 

didática que o material pode proporcionar. 

Ao analisar o material o grupo constatou então as seguintes fragilidades: 

1-) A joaninha pode não ser um animal do cotidiano da maioria dos alunos, e 

isso, talvez, não contribua com a contextualização dos termos científicos que 

são abordados com o uso desse material; 2-) O material diz que o tamanho da 

crina (crina curta ou crina longa), é uma característica hereditária, e isso pode 

confundir os alunos quando esses termos científicos precisarem ser aplicados, 

pelo aluno, no estudo das características da espécie humana; e 3-) o material 

diferencia o indivíduo macho do indivíduo fêmea da espécie usando material da 

vestimenta da espécie humana, ou seja, é usado uma gravada para indicar o 

macho e um laço de cabelo (semelhante a uma gravata borboleta) para indicar 

a fêmea, e isso, provavelmente, pouco ou nada contribui para o entendimento, 

por parte dos alunos da e Educação Básica, sobre o processo de transmissão 

de características hereditárias, já que usa elementos da cultura (vestimenta) 

para representar exemplos de características genéticas/hereditárias. 

Frente ao exposto, então, o estudo sobre esse material, na primeira fase 

da pesquisa, foi concluída entendendo-se que essas fragilidades podem levar o 

material a ser pouco eficiente com a transposição didática de temas científicos 

em temas escolares, bem como, pouco eficiente com a contextualização, 

quando o aluno, ao compreender um conceito científico, consegue aplicar e 

relacionar esse conceito a questões do seu cotidiano.  
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Após essa análise o grupo então reproduziu esse material por 

reelaboração, conservando alguns aspectos e alterando outros. Foi então 

produzido um kit composto por uma espécie fictícia de cães domésticos com 

reprodução sexuada, sem dimorfismo sexual e com variação de características 

hereditárias que, ao serem transmitidas dos pais, aparecem nos filhotes desde 

o nascimento. O material também foi confeccionado em formato de bicho de 

pelúcia e em formato de material didático interativo.  

Optou-se por esses aspectos pelas seguintes conclusões: bicho de 

pelúcia causa empatia. Cães domésticos são animais do cotidiano dos alunos e 

suas características genéticas e hereditárias, especialmente aquelas da parte 

visível do fenótipo, também são familiares ao cotidiano dos alunos, facilitando 

assim a contextualização, pois aquilo que o aluno estuda na escola, é por ele 

percebido em seu cotidiano. Ao ser interativo, o aluno pode, ao manipular o 

material, perceber de forma concreta, embora simplificada, o mecanismo 

meiótico de divisão celular, o mecanismo da fecundação e a aleatoriedade das 

combinações para a formação do genoma dos filhos a partir dos genomas dos 

pais. 

Então com o uso desse kit, os alunos, em grupo, simulam a ocorrência 

da gestação e nascimento de cinco filhotes e, assim, podem observar a 

aleatoriedade da manifestação das características genéticas dos pais, nos 

filhos, por meio da reprodução sexuada.     

Assim como está posto pelas Orientações Curriculares (OC), em Brasil 

(2006), um conteúdo, tema, ou assunto escolar é contextualizado quando, 

entre outras coisas, faz sentido para o aluno, é perceptível e relacionável com o 

seu cotidiano e com os seus conhecimentos prévios. Ainda segundo as OC, a 

contextualização também pode ocorrer em razão da metodologia (método, 

instrumentos, técnicas e estratégias) do professor.  

Como discorre Willingham (2011), provavelmente um material didático 

não se torna útil por si só. Se ele não for adequado ao contexto em que está 

sendo usado, este não atuará como ponte entre o sujeito e o 

objeto/conhecimento a ser assimilado/reelaborado pela estrutura cognitiva do 

sujeito cognoscente. 
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Após a aplicação (uso) desse material em sala de aula, o grupo vem 

levantando informações sobre a eficiência do material na opinião dos 

professores. Até a elaboração deste artigo, o material foi usado (testado) em 

seis situações reais de aula. Então, os primeiros resultados dessa pesquisa, 1ª 

Fase, são assim apresentados: o grupo constituído por dois professores 

universitário, cinco professores da Educação Básica e cinco licenciandos, 

estudaram um material didático para o ensino de Genética e, mediante a 

análise crítica, adaptaram o material à um contexto educacional especifico, o 

contexto educacional da região de Altamira-PA, alterando três de suas 

características originais para torná-lo mais eficiente em termos de transposição 

didática e contextualização.  

Esses resultados são coerentes com as OC, onde se diz que cabe ao 

professor decidir sobre quais materiais didáticos devem e necessitam ser 

usados no ensino-aprendizagem de um conteúdo (conceitual, procedimental ou 

atitudinais) na perspectiva de um objetivo, uma vez que é o professor que 

conhece o contexto escolar em que o currículo oficial será aplicado. 

Por fim, entende-se que esses resultados também encontram 

sustentação nas palavras de Demo (2011). Para este autor, o professor deixa 

de ser um simples aplicador acrítico de aula, e torna-se um verdadeiro 

profissional intelectual quando em seu plano de aula há também aspectos da 

sua autoria em termos de materiais didáticos e estratégias metodológicas que 

usa, entre outros elementos que sempre estão presentes no exercício da 

docência.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com a realização dessa pesquisa-ação foi possível envolver professores 

da Educação Básica no trabalho de análise crítica de um material didático e 

sua reelaboração para torná-lo mais eficiente e adequado aos seus alunos. 

Dessa forma, acredita-se que tal pesquisa está contribuindo com a quebra do 

paradigma da formação docente que temos consolidada em um modelo em 

que a Universidade pensa e produz conhecimentos válidos e a escola 

aplica/executa/consolida tal conhecimento. Assim sendo, acredita-se que tal 

pesquisa-ação está contribuindo com a promoção de uma formação inicial e 
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continuada de professores mais críticos e proativos frente as atuais demandas 

educacionais.    
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RESUMO: O presente artigo apresenta os resultados de uma pesquisa, iniciada no 
segundo semestre de 2018, com o objetivo de conhecer expectativas de discentes de 
um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de uma Universidade Federal 
brasileira. O trabalho buscou fundamentação nas seguintes publicações: Imbernón 
(2010; 2016), Candau (2013) e Tardif e Lessard (2008). Para o levantamento de dados 
foi realizado entrevista semiestruturada, gravada em áudio, transcritas e analisadas 
segundo a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2011). Os resultados 
dessa pesquisa mostram que a maioria dos discentes pesquisados apresenta 
tendência em não se reconhecerem como futuros professores de Educação Básica, e 
sim, como futuros biólogos e pesquisadores dessa área de estudo científico. 

Palavras-chave: expectativa profissional, educação, licenciatura, educação científica. 

 

INTRODUÇÃO 

Assim como discorre Tardif e Lessard (2008), na atualidade a profissão 

de professor exige conhecimentos que vão além do saber e do aplicar um 

determinado conhecimento de forma estanque e pragmática. Ele precisa ter 

conhecimentos sobre como alguém adquire conhecimentos e como esse 

alguém adquire conhecimentos influenciado pela ajuda de outro alguém 

(TARDIF, 2012). Em outras palavras, uma coisa é ter conhecimentos sobre 

Biologia, por exemplo, outra coisa é saber usar esse conhecimento para atuar 

como biólogo, e outra coisa é ensinar esse conhecimento a alguém dentro da 

concepção de ensino-aprendizagem escolar que atualmente se concebe por 

meio dos diferentes documentos oficiais, legislação educacional e diferentes 

publicações da área do ensino-aprendizagem da educação escolar.  

mailto:gabrielufpa2018@gmail.com
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Assim como está posto pela Resolução CNE/CP nº 2/15 para a 

formação docente, a formação inicial docente não pode ser somente um 

período em que o futuro professor passa adquirindo conhecimentos teóricos 

para serem transmitidos a um perfil de aluno previsto nos currículos oficiais, e 

que geralmente é concebido como o aluno ideal. Nesse período de formação 

inicial o licenciando precisa desenvolver competências de domínio de uma área 

de estudo e domínio sobre o como ensinar, especialmente, sobre o como 

ensinar nas adversidades, já que o grupo discente, constituído por alunos 

ideais, concebido pelo currículo oficial, não existem (IMBERNÓN, 2010; 2016; 

CANDAU, 2013).  

Tendo em vista as atuais necessidades educacionais oriundas das 

demandas sociais, então entende-se que é de fundamental importância 

conhecermos quem são os alunos da licenciatura. Qual terá sido sua 

motivação para a opção pelo curso. Quais são seus desejos, expectativas e 

quais são suas percepções e concepções frente à importante responsabilidade 

social que terão a partir do ato da colação de grau que lhes conferirá 

autoridade para o exercício legal da profissão de professor em face do contexto 

histórico, social, cultural e político que estamos a viver.  

São essas indagações que ancoram a justificativa e motivação para a 

realização dessa pesquisa. Em face disso, o presente artigo apresenta os 

resultados de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de objetivo exploratório 

e de procedimento classificado como levantamento, realizada no segundo 

semestre de 2018, com o objetivo de conhecer expectativas de discentes de 

um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de uma Universidade Federal 

brasileira.  

 

METODOLOGIA 

Para o levantamento de dados usou-se entrevista semiestrutura 

gravada em áudio. Essas entrevistas, após serem transcritas, tiveram seus 

conteúdos analisados pela técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin 

(2011), para que assim, os resultados das respostas para as perguntas abertas 
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pudessem ser apresentadas em percentuais, conforme orientam Strauss e 

Corbin (2008) sobre o processo de abordagem qualitativa das pesquisas 

científicas.  

O roteiro dessas entrevistas foi composto pelas seguintes perguntas, 

conforme exposto no Quadro 1, a seguir; 

Quadro 1 – Roteiro da entrevista 

Roteiro das entrevistas 
1. O que te motivou a escolher cursar a Licenciatura em Ciências Biológicas? 

a- Gostava de Biologia desde o Ensino Médio 
b- Queria fazer bacharelado mais Licenciatura era o que tinha mais próximo de onde você 

morava ou mora 
c- A qualidade do curso de Ciências Biológicas do campus de Altamira 
d- Sempre quis ser professor de Ciências e/ou Biologia 
e- Outros  

2. Ao terminar o curso você pretende atuar: 
a- Somente como professor de Ciências e Biologia; 
b- Somente como biólogo(a);  
c- O que aparecer primeiro;  
d- Continuar estudando para se tornar professor(a) do ensino superior; 
e- Atuar em outra área, função ou profissão que não tem relação com a Biologia e nem 

com a Educação;  
f- Tentar conciliar a profissão de biólogo(a) e de professor(a) de Ciências e Biologia; 

3. Em sua opinião, a profissão de professor é uma boa opção de carreira? Por quê? 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os discentes foram convidados aleatoriamente para participar da 

pesquisa, assim, os pesquisadores ouviram 63 (sessenta e três) discentes, 

sendo 21 (vinte e um) do sexo masculino e 42 (quarenta e dois) do sexo 

feminino. Desse 63 discentes, 30 se encontravam cursando diferentes etapas 

dos quatro anos que compõem o curso em questão. Quinze se encontravam 

em fase de conclusão e 18 já haviam concluído o curso no período em que o 

estudo foi realizado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme exposto na Tabela 1, a seguir, os resultados dessa pesquisa 

mostram que 46% (quarenta e seis por cento) desses discentes optaram pelo 

curso motivados pelo gosto pela Biologia que desenvolveram durante o tempo 

em que cursavam o Ensino Médio.  
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Tabela 1 – Categorias para análise das expectativas dos discentes 

Categorias  % 

Gostava de Ciências e/ou Biologia desde o Ensino Fundamental e/ou Médio 46 
Licenciatura era o curso que tinha mais próximo de onde morava 13 
A qualidade do curso de Ciências Biológicas 16 
Sempre quis ser professor(a) de Ciências e/ou Biologia 06 
Outros 19 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Assim como exposto na Tabela 2, a seguir, somente 11% (onze por 

cento) desses discentes pretendem, ao terminar o curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, atuar na Educação Básica como professor de Ciências e 

Biologia. No entanto a maioria desses discentes, 52% (cinquenta e dois por 

cento), disse que pretende continuar estudando para se tornarem professores 

do ensino superior. 

 

Tabela 2 – Categorias para análise das pretensões dos discentes quanto à atuação 

Categorias % 
Pretendem atuar na educação Básica como professor(a) de Ciências e 
Biologia 

11 

Pretendem seguir estudando para se tornar professor(a) do ensino Superior 52 
Outros  37 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Mediante as respostas para a terceira pergunta, o estudo percebeu que 

a maioria dos discentes, 68% (sessenta e oito por cento), apresenta tendência 

em não se reconhecerem como futuros professores de Educação Básica em 

processo de formação inicial, e sim, como futuros biólogos e pesquisadores. 

Frente a estes percentuais, o estudo percebeu também que há uma certa 

tendência nesses discentes em perceber a profissão de professor como uma 

boa profissão, mas não para eles, em razão do baixo status que essa profissão 

atualmente possui.  

Frente aos resultados do estudo que o presente artigo apresenta, 

acredita-se que esse perfil apresentado por esses discentes, provavelmente 
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pode ser explicado com base na influência que os cursos de Bacharelado em 

Ciências Biológicas exercem e exerceram durante muito tempo sob os cursos 

de Licenciatura em Ciências Biológicas.  

Em relação aos 18 (dezoito) alunos egressos do curso e os 15 (quinze) 

que se encontravam em fase de conclusão, o estudo buscou saber também 

sobre a área temática contemplada pelos seus TCC e, então, o estudo 

constatou que somente 24% (vinte quatro por cento), ou seja, 8 (oito) desses 

alunos, discorreram em seus TCC sobre aspectos mais voltados para a 

atuação de professor da Educação Básica. Os demais discentes discorreram 

sobre temáticas da Biologia que estão mais voltadas para a atuação de biólogo 

e não de professor de Ciências e Biologia.   

Frente ao que se expõe, e assim como discorre Santos (2014), este 

estudo acredita que a recusa desses discentes pelo exercício do magistério 

pode não ser necessariamente pela profissão de professor, e sim por razão do 

status que o professor de Educação Básica atualmente se encontra em nosso 

País.   

Assim com discorre Dourado (2015), a modificação no percurso 

formativo do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas que a Resolução 

CNE/CP nº 2/2015 trouxe tem a ver com a pretensão em melhorar tal curso, no 

entanto, se o que vem se revelando nesse estudo, se repetir em todos ou na 

maioria dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas do País, 

especialmente naqueles oferecidos pelas Universidades públicas, entende-se 

que as seguintes questões merecem ser apresentas/consideradas/discutidas: 

1-) Quem está em um curso para ser professor de Ciências e Biologia, mas que 

se vê como um futuro biólogo não terá a qualidade da sua formação inicial 

(seja para biólogo ou para professor) prejudicada? 2-) Qual o tamanho do 

prejuízo para o magistério o fato de os cursos de Licenciatura em Ciências 

Biológicas expedir diplomas de professor para quem está no curso visando 

outra profissão?  3-) O curso terá melhor ou menor qualidade, uma vez que, 

misturam duas profissões, obrigando quem não quer ser professor a estudar 

disciplinas pedagógicas, e quem quer ser professor a cumprir uma carga 

horária acima do necessário para sua formação docente inicial? Eis a questão.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente aos resultados aqui apresentados, este artigo é concluído 

considerando que a resolução que define as diretrizes curriculares nacionais 

para o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas necessita ser revista. Isso 

porque, as expectativas dos discentes para com o curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas voltam-se muito mais para formação de biólogo e 

pesquisador da biologia pura, do que para a formação de professor de Ciências 

e Biologia para atuar na Educação Básica. 

Em face desses resultados, ousa-se aqui apresentar a seguinte 

proposição: Para o bem da qualidade da formação dos professores de Ciências 

e Biologia e dos biólogos, é necessário haver a formação complementar tanto 

nos cursos de Licenciatura como nos de Bacharelado como já é realizado nos 

cursos de Licenciaturas. Assim como um bacharel em Ciências Biológicas pode 

fazer formação pedagógica para atuar como professor de Ciências e Biologia, 

então, o Licenciado também poderia contar com a possibilidade de ampliação 

da carga horária do seu histórico escolar para poder atuar também como 

Biólogo. Eis o desafio.      
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RESUMO: O presente trabalho vem relatar as vivências de residentes e preceptor, 
participantes do Programa Residência Pedagógicas da Universidade Federal do Pará 
– Campus Bragança. Os residentes refletem sobre as primeiras experiências na 
escola-campo, suas expetativas e dificuldades, bem como as aprendizagens 
adquiridas no compartilhamento de saberes com o preceptor. O preceptor reflete sobre 
a importância do programa em sua formação continuada e os benefícios para os 
alunos e escola-campo. Consideramos o quanto é crucial na formação de professores 
estimular que o licenciando tenha contato com seu ambiente de trabalho, o que pode 
tornar ainda mais frutífera se for estabelecida uma boa relação com um docente que já 
tenha experiência de sala de aula e convivência no ambiente escolar. 
 
Palavras chave: Relato de experiência, Residência Pedagógica, formação inicial e 
continuada, prática docente. 

 

INTRODUÇÃO 

O Programa de Residência Pedagógica lançado em 2018 pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), uma 

fundação vinculada ao Ministério da Educação, é uma das ações que integram 

a Política Nacional de Formação de Professores, que articulada aos demais 

programas como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) e Programa Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica (PARFOR), tem como meta o fortalecimento da formação inicial e dos 

cursos de licenciatura, cujo principal objetivo é aperfeiçoar a formação nos 

cursos de licenciatura, por meio do desenvolvimento de projetos que fortaleçam 
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o campo da prática e conduzam o licenciando a exercitar de forma ativa a 

relação entre teoria e prática profissional docente. 

O subprojeto Residência Pedagógica desenvolvido pela Universidade 

Federal do Pará-Campus Bragança, na cidade de Bragança-PA, atua em três 

escolas campo estaduais, sendo elas: EEEFM Bolívar Bordallo da Silva, 

EEEFM Yolanda Chaves e EEEFM Luiz Paulino Mártires, onde o subprojeto 

apresenta um docente orientador da UFPA, três preceptores professores de 

Ciências e Biologia lotados nas escolas-campo, vinte e quatro residentes e três 

residentes voluntários. Os residentes atuam em duplas, orientados pelos 

preceptores em turmas dos níveis Fundamental, Médio e EJA, em que estão 

lotados, sendo que cada escola-campo recebe de oito a dez residentes. 

Este trabalho tem como objetivo relatar as experiências formativas de 

duas duplas de residentes e do preceptor que as duplas acompanham, de 

forma a refletir as vivências na atuação no ensino Fundamental com as turmas 

de 6°, 7° e 8° ano, na escola-campo EEEFM Yolanda Chaves, situada no 

município de Bragança-PA. 

 

PRIMEIROS CONTATOS: IMPRESSÕES E EXPECTATIVAS DOS 

RESIDENTES 

No início do subprojeto na escola Yolanda Chaves, nossa participação 

como residentes era apenas de observação e acompanhamento com o 

preceptor, ainda como parte da ambientação, também participamos de projetos 

e atividades desenvolvidas pela escola-campo. Posteriormente, começamos a 

ter uma participação mais ativa, desenvolvendo atividades práticas e 

ministrando aulas com os assuntos de Ecologia, Microbiologia e Citologia. 

A primeira vez na escola, não mais na posição de alunos, mas agora na 

posição de professores em formação, muitas coisas nos passavam na cabeça: 

Como vai ser? Como será minha relação com os funcionários? E com os 

alunos, como irão nos receber? Tínhamos várias perguntas e quase nada de 

respostas. Sabíamos que só obteríamos na prática.  

Desde o primeiro contato com os funcionários da escola-campo foi muito 

produtivo, e era bem perceptiva a felicidade da diretora e da coordenadora, 

pois projetos desse tipo são importantes dentro das escolas para promover 
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metodologias diferenciadas como jogos, experimentos, maquetes; fazendo que 

despertem a atenção dos alunos. Isso foi um incentivo a mais para o 

desenvolvimento das atividades na escola, pois seria uma nova esperança de 

ajuda tanto os alunos quanto para o professor e assim construir uma 

aprendizagem significativa. 

Ao encarar uma turma pela primeira vez, sentimos um turbilhão de 

emoções, medo e nervosismo, pois nos deparamos com tantas coisas que 

antes parecia sem importância, e que não percebíamos ou não nos 

incomodava enquanto alunos, porém agora com nova visão, percebemos há 

muitos elementos em sala de aula que colaboram ou concorrem com o ensino-

aprendizagem, percebemos que há um conjunto de aspectos que temos que 

lidar dentro de sala de aula. 

Apesar das muitas dúvidas e insegurança, o primeiro contato com a 

turma na qual acompanhávamos, foi ótimo, tivemos a oportunidade de contar 

um pouco das nossas trajetórias de vida até o momento atual. Com isso 

fazendo um estímulo para os alunos, para que eles possam seguir o estudo 

independente das dificuldades. Percebemos que aqueles sentimentos de 

angústia começam a ser vencidos na medida em que o tempo passa e a 

convivência tanto com os alunos e preceptor aumenta, assim como o 

aprendizado, pois a cada momento junto aos alunos é um tempo de grande 

aprendizagem, tanto profissional quanto pessoal, ganhando uma maneira nova 

de se trabalhar os conteúdos no futuro.  

A partir do desenvolver das práticas em sala de aula percebemos que 

seria um pouco difícil trabalhar com as turmas devido os alunos serem bem 

agitados, desmotivados, não prestavam muita atenção, e a maioria estava com 

notas vermelhas e correndo o risco de ficarem reprovados. Com isso o medo e 

angustia tornaram a aparecer, pois não sabíamos ao certo por onde começar 

para ajudar a mudar essa realidade. 

Porém, foram esses mesmos sentimentos de medo e angústia que nos 

impulsionaram a buscar mais. Começamos a pensar, dialogar e dar sugestões 

sobre estratégias diferenciadas das demais utilizadas em sala, para tentar 

chamar atenção e também motivá-los e, assim, poder ajudar os alunos no seu 

desempenho escolar. Com isso a realização das atividades como jogos, 
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dinâmicas, confecções de bactérias e a criação de panfletagem sobre doenças 

virais, surgiu como uma forma de aproximação junto a turma e ao professor, 

pois, as atividades sempre requeria que os mesmos fizessem grupos. 

Escolhemos o jogo como um dos recursos a serem utilizados, pois 

segundo Piaget (1961) o jogo representa uma metodologia de ensino profícua, 

uma vez que, o aluno age sobre o objeto concreto e, consequentemente 

apropria daquilo que percebe da realidade. Porém, segundo o mesmo autor, o 

aprendizado ocorre não somente por meio da manipulação de materiais, mas, 

principalmente, através de um processo intrinsecamente dinâmico, onde há um 

confronto entre as ideias do aluno com aquelas de seus colegas ou aquelas do 

professor, ou seja, operações concretas estão sempre ligadas à ação. 

Além da nossa iniciativa, foi de suma importância o companheirismo do 

professor preceptor para essa jornada da descoberta da prática docente, pois, 

como já tem experiência ele sempre estava disposto a dar dicas de como 

desenvolver melhor as atividades, fazendo esta relação entre os 

conhecimentos teóricos adquiridos na universidade e a experiência, seu saber 

prático, o que servirá de base para nossa futura prática docente. Segundo 

Tardif (2008): 

Os professores partilham seus saberes uns com os outros através 
do material didático, dos ‘macetes’, dos modos de fazer, dos 
modos de organizar a sala de aula, etc. Além disso, eles também 
trocam informações sobre os alunos. Em suma, eles dividem uns 
com os outros um saber prático sobre sua atuação. A colaboração 
entre professores de um mesmo nível de ensino que constroem 
um material ou elaboram provas juntos e as experiências de team-
teaching também fazem parte da prática partilhada dos saberes 
entre os professores (TARDIF, 2008, p. 53). 

 
É nesse sentido, da troca, da partilha de saberes, do aprendizado 

compartilhado, que as experiências formativas no Residência permitem 

construir conhecimentos a partir de ações desenvolvidas na escola e assim 

ajudar no desempenho tanto do aluno quanto do professor na realização das 

atividades, bem como no aprimoramento de nossa formação docente. Por isso 

a inserção antecipada numa carreira, como a que proporciona o Residência, é 

um momento importante, pois marca o início da socialização profissional e é 

nesse processo que o saber ser e o saber fazer são incorporados pelos futuros 

professores (TARDIF; RAYMOND, 2000). 
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O momento importante de relatar é sobre a regência. As primeiras 

regências são momentos bem marcantes na vida de um licenciando, pois, a 

regência de sala de aula nos permite provar na prática um pouco do que será 

nossa atuação profissional. São momentos em que nos esforçamos para criar e 

reinventar-se, fazendo com que cada aula seja especial, interessante e 

produtiva. 

Na busca de uma “aula perfeita”, onde o intuito de inserir a todos era o 

fator principal, nos deparamos com alunos portadores de necessidades 

especiais, que foi a maior dificuldade encontrada por nós em sala de aula, em 

saber lidar com cada um desses alunos. Apesar da dificuldade, encontramos 

estratégias para a inclusão desses alunos na aplicação dos conteúdos 

ministrados em sala de aula, como por exemplo: o conteúdo de microbiologia, 

atividades com o quiz, panfletagem sobre doenças virais, construção de 

bactérias, em cada atividade realizada os alunos tiveram oportunidades de 

pintar, desenhar escrever e socializar com a turma.  

Autores como Goffredo (1992) e Manzini (1999) têm alertado para o fato 

de que a implantação da educação inclusiva tem encontrado limites e 

dificuldades, em virtude da falta de formação dos professores das classes 

regulares para atender às necessidades educativas especiais, além de infra-

estrutura adequada e condições materiais para o trabalho pedagógico junto a 

crianças com deficiência. O que se tem colocado em discussão, 

principalmente, é a ausência de formação especializada dos educadores para 

trabalhar com essa clientela, e isso certamente se constitui em um sério 

problema na implantação de políticas desse tipo. 

 

A EXPERIÊNCIA E O DESEJO DO POSSÍVEL: O OLHAR DO PRECEPTOR 

Como preceptor do Programa Residência Pedagógica devo considerar o 

quanto ele está sendo importante para o meu crescimento pessoal e 

desenvolvimento profissional. Estou tendo a oportunidade de me aperfeiçoar e 

conhecer novas estratégias de ensino, formas inovadoras que estimulam o 

aprendizado. O Residência me tornou um professor mais comprometido com o 

ensino de Ciências e Biologia, e que vive buscando melhorar sua prática. Não 

é exagero afirmar que esse tipo de política pública preocupada em formar 
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professores mais preparados, se constitui em uma formação continuada para 

aqueles que, outrora, tiveram uma formação profissional com lacunas. 

Percebo o quanto a presença do projeto também é importante para a 

escola, pois ele incentiva os outros professores a tornarem o ambiente vivo, 

ativo; observo isso quando me vejo sendo indagado por eles sobre o 

Residência, sobre como faço minhas práticas e como me comporto em sala. A 

exemplo, a professora de matemática passou a desenvolver atividades 

diferenciadas em sala e até fez uma amostra de jogos didáticos sobre as 

quatro operações, e a professora de literatura fez uma exposição dos principais 

escritores brasileiros. 

Confesso que ser professor de Escola pública está se tornando a cada 

dia um desafio nada fácil de enfrentar, ainda mais quando se trata de uma 

escola frequentada por alunos com déficit considerável no aprendizado, baixa 

autoestima e que vem de comunidades com escolas extremamente precárias. 

Como então vencer esses desafios e ser um profissional diferenciado, 

marcante? Fazendo uma análise dos meus 12 anos de profissão, vejo que me 

tornei um docente reflexivo, capaz de perceber necessidades e dificuldades 

dos meus alunos, de rever práticas equivocadas e de aprender a criticar a 

estrutura organizacional imposta e a condição de trabalho a que somos 

submetidos.  

Aprendi que só reclamar não resolve nada, é necessário mudar de 

atitude, se informar, construir sua identidade profissional diariamente e ser 

aquele que estimule a vontade de aprender e descobrir dos educandos. Um 

professor deve ter recursos práticos inovadores que confiram significado ao 

aprendizado. Ao longo desses anos de vivência educacional tive e estou tendo 

a honra de encontrar pessoas que somam, que compartilham experiências e 

alimentam o desejo de que tudo é possível. As parcerias e os programas 

educacionais tornam esse caminho mais fácil e enriquecedor. 

Devo ponderar que na escola-campo quem mais se beneficia com o 

Residência Pedagógica é o nosso aluno. Eles estão tendo a oportunidade de 

terem aulas diferenciadas e atividades práticas que facilitam a apreensão dos 

conteúdos, de serem acompanhados por alunos residentes que colaboram com 

o seu desenvolvimento cognitivo e isso tem possibilitado a autonomia pessoal e 
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criatividade dos mesmos. Vale salientar que a relação professor-aluno também 

foi positivamente afetado, pois vejo a cada dia meus alunos interagindo com 

mais facilidade comigo, com igual reciprocidade. 

 

CONSIDERAÇÕES 

A Residência Pedagógica tem como premissas básicas o entendimento 

de que os cursos de licenciatura devem assegurar aos seus egressos, 

habilidades e competências que lhes permitam realizar um ensino de qualidade 

nas escolas de educação básica. Ao imergirmos no contexto escolar 

percebemos que o trabalho docente não é tão fácil quanto parecia, enquanto 

estávamos apenas na teoria aprendida na Universidade. Compreendemos ao 

vivenciar a prática que ato de educar e muito complexo e envolve muitos 

fatores que às vezes dificultam na prática do professor e no desempenho do 

aluno, e isso só pode ser percebido quando estamos em contato direto com 

eles, ou seja, quando estamos imersos e vivenciando aquela prática.  

Assim, ao longo das experiências que vamos adquirindo como 

residentes no programa, é possível fazermos relação com o que aprendemos 

na teoria, além disso, a cada atividade que participamos estamos ganhando 

segurança, desenvoltura, experiência e saberes o que possivelmente nos 

preparará melhor enquanto profissionais em formação para atuar nas escolas 

em nossa futura profissão. 

Na posição de preceptor, considero que o Programa Residência 

Pedagógica, vem contribuindo para que eu seja, de fato, um professor 

marcante, que mesmo em situações singulares, carregadas de conflitos e 

dilemas, seja capaz de promover um conhecimento significativo na instituição 

de ensino básico não apenas para meus alunos, mas também para os 

residentes que me acompanham. 
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RESUMO: O presente trabalho caracteriza-se como um relato de experiência em sala 

de aula, visando o ensino de citologia e a importância de atividades práticas, com 

produção de modelos didáticos, de células para facilitar o entendimento dos alunos de 

8º ano, do ensino fundamental, de uma escola da cidade de Bragança – Pará. Os 

conceitos desenvolvidos foram as diferenças de células eucariontes animal e vegetal, 

estruturas e organelas citoplasmáticas. Na metodologia, realizou-se a elaboração de 

modelos celulares e questionamentos sobre o tema abordado com a participação dos 

alunos. Pode-se concluir que o método didático facilita a compreensão e assimilação 

do conteúdo proposto, buscando estimular a curiosidade e o interesse do aluno, 

cooperando para uma melhor aprendizagem. 

Palavra-Chave: Células, Ensino Fundamental, Processo de ensino e aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

O assunto de citologia nas séries de oitavo ano do ensino fundamental 

se faz necessário, pois abrange diversos conceitos importantes, assim como 

sua estrutura, a composição e a fisiologia das células, através das membranas 
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celulares, do citoesqueleto, das organelas citoplasmáticas e dos componentes 

nucleares, por sua vez apresentam dificuldades de aprendizagem, visto que 

necessitam de esforço e tempo para fixação, sendo essencial para a 

construção do conhecimento. 

Os conteúdos que abordam o ensino de citologia tornam-se um tanto 

vago, pois a ausência de equipamentos disponíveis (microscópio), não 

permitem uma boa observação, impossibilitando a identificação das estruturas 

celulares (LINHARES e TASCHETTO, 2011), tornando difícil a compreensão 

do conteúdo, tendo somente a imaginação do aluno, uma vez que se tem a 

precariedade de recursos didáticos. Em razão disso, torna-se trabalhoso para o 

aluno compreender os diferentes tipos de células eucarionte, tal como 

classificar os componentes citoplasmáticos. Para MASCARENHAS et al. (2017) 

é primordial buscar novas formas de ensino-aprendizagem que seja atual e que 

possa transmitir com facilidade o conhecimento dos alunos acerca da disciplina 

estudada. Nesse contexto, se procura abranger a clareza do assunto, através 

da realização de práticas em sala, onde o professor tem o papel de instigar a 

curiosidade do educando a respeito do tema. 

Diante dessa dificuldade, se propõe trabalhar uma forma metodológica 

diferenciada, utilizando um recuso que pode ser inovador, que contribua com o 

processo de ensino-aprendizagem e ainda atrativo ao aluno para fugir das 

aulas tradicionais, não tirando a importância da aula expositiva, mas embasar 

uma forma mais eficaz do entendimento do educando e promover o 

aprendizado. Segundo Delizoicov e Angotti (2000) os recursos didáticos 

conseguem estimular o entusiasmo dos alunos, sendo capaz de oferecer 

momentos de averiguação por parte destes.  

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo propor uma prática 

simples, realizada com materiais de baixo custo que irá auxiliar os docentes em 

suas aulas teóricas, facilitando o processo de ensino/aprendizagem para que o 

discente compreenda os conteúdos complexos. Além de facilitar o 

entendimento a respeito das estruturas e funções dos componentes 

citoplasmáticos, esta atividade busca também desenvolver o trabalho em 

equipe. 
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AMBIENTE E SUJEITOS ENVOLVIDOS 

 Este trabalho é um relato de experiência sobre a prática do conceito de 

célula, onde foi realizado por bolsistas do Programa de Iniciação à Docência-

PIBID da Universidade Federal do Pará - Campus Bragança com a turma de 8° 

ano do fundamental da E.E.E.F.M. Mario Queiroz do Rosário no município de 

Bragança-Pará, no período do mês de abril de 2019, na qual participaram das 

atividades 35 alunos.  

 

ETAPAS DA ATIVIDADE 

 As atividades foram divididas em duas etapas: aula expositiva dialogada 

e aula prática. A aula expositiva aconteceu em duas horas de aula 

(equivalente), lecionada pela professora supervisora, concedendo fundamento 

teórico, abordando o assunto sobre célula eucarionte animal e vegetal, 

mostrando a diferença. Enquanto que a aula prática foi trabalhada na semana 

seguinte em três horas/aula, em que foi realizado a dinâmica, na qual os 

discentes conseguiram perceber a diferença entre as células eucariontes 

animal e vegetal, onde foi pedido para os alunos que levassem alguns 

materiais como: cartolina, lápis de cor, cola e massinha de modelar, na qual 

iriam executar a montagem das células.  

 

CONFECÇÃO DE MODELO DE CÉLULA 

               A confecção dos modelos de células foi executada após o andamento 

da aula teórica-expositiva, portanto, no momento da elaboração dos modelos 

celulares os alunos já haviam tido contato com o conteúdo. Para confecção dos 

modelos a classe foi dividida em grupos de 5 pessoas, posteriormente, foram 

apresentados aos alunos a metodologia da aula, sugerindo em seguida que 

eles escolhessem a imagem impressa das estruturas celulares que desejavam 

representar. Após a escolha, cada equipe deu início aos desenhos na cartolina 

e iam moldando as organelas com massinha de modelar. Durante a atividade 

os bolsistas circulavam na sala com o auxílio da professora supervisora para 
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tirarmos as dúvidas de cada grupo. Quando a dúvida era recorrente, explicava-

se para a sala inteira. Vale destacar alguns questionamentos que foram feitos 

pelos alunos. 

Aluno A: “Por que só a célula eucarionte vegetal tem cloroplasto? ” 

Aluno B: “A diferenças entre elas, são bem fáceis de identificar! ” 

Aluno C: “É mais fácil, entender as organelas com essa prática! ” 

Através destes questionamentos é possível demonstrar o interesse e 

animação dos educandos com o trabalho desenvolvido, proporcionando uma 

aprendizagem eficaz.  Nota-se que o recurso colabora para que os alunos 

assimilem melhor cada organela das células animal e vegetal. Segundo 

KRASILCHIK (2008) a seleção da modalidade didática precisa do conteúdo, 

dos intuitos selecionados, da turma, do tempo, dos recursos necessários e 

disponíveis bem como das convicções do professor sobre esse aspecto. Pois, 

para Justi (2006) o modelo representa os principais aspectos ou a estrutura da 

“ coisa” que está sendo modelada, resultando em uma “cópia da realidade”. 

Nesse sentindo, procurou-se o método mais eficaz através de discussão com a 

supervisora e os bolsistas do PIBID que pudesse facilitar o entendimento dos 

discentes. 

 

 

Figura 1: Alunos do 8° ano do ensino fundamental participantes da atividade prática. 
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Figura 2:  Alunos apresentando suas produções no final da aula prática. 

 

CONCLUSÃO 

 A presente experiência relatada nesse trabalho permitiu aos bolsistas 

uma maior aproximação com a prática docente. De acordo com Prigol e 

Giannotti (2008) ressalta que a aula prática é um facilitador de tática de ensino 

e aprendizagem, tornando indispensáveis no ensino de Ciências. A utilização 

do recurso apresenta suas vantagens, visto que desenvolve a participação dos 

alunos acrescentando o interesse pelo conteúdo e interação nas aulas. 

 Nesse sentido, identificou-se que a prática criou possibilidades para que 

o aluno fosse construtor de seu conhecimento o que consequentemente tornou 

mais significativo através da atividade desenvolvida. Além disso, possibilitou 

uma maior interação dos alunos pelos conteúdos ao observar seus 

comentários e dúvidas, tornando o momento prazeroso através de uma 

aprendizagem significativa. 
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RESUMO: O objetivo desse estudo foi investigar quais as expectativas em relação à 
docência dos licenciandos de Ciências Naturais ao ingressarem no curso e que 
impressões eles possuem como concluintes, verificando de que forma as experiências 
docentes ao longo da graduação contribuíram para suas percepções sobre a 
profissão. Para isso, a metodologia adotada foi de cunho quali-quantitativa através da 
aplicação de questionários. Com os dados obtidos, foi possível verificar que ao 
ingressar no curso, a maioria dos estudantes pretendiam ser professores e os demais 
visavam outras oportunidades oferecidas pela graduação e no decorrer desta, as 
experiências docentes foram essenciais para que estes conhecessem mais a profissão 
e a partir disso se identificar ou reafirmar sua afinidade com a carreira docente. 
 
Palavras-chave: Docência; Ciências Naturais; Formação inicial; Expectativas; 
concluintes. 

 

 

INTRODUÇÃO 

É comum estudantes que almejam ingressar no Ensino Superior 

adentrem em cursos de licenciatura sem pretender seguir a carreira docente, 

alguns visam outras possibilidades que um diploma de graduação pode lhes 

oferecer para além do magistério, outros ainda, mesmo sem muitas 

experiências esperam que ao longo da graduação seu olhar e vocação sejam 
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despertados para a docência. Por essas razões, Jesus (2004, p. 194), chama 

atenção para o fato de: 

Essa profissão ter-se tornado pouco seletiva. A situação 
contribuiu para o estereótipo de que "qualquer um pode ser 
professor" em que "qualquer um" traz implícito o significado de 
desqualificação. Além disso, muitos ingressam na docência de 
forma transitória. Dito de outra forma, a escolha não foi feita 
para realizar um projeto previamente estabelecido, e sim como 
uma alternativa profissional provisória, ou a única viável em 
determinado momento, o que pode redundar em falta de 
compromisso, contribuindo para que se configure a imagem 
social de profissão secundária. 

 
Todavia, mesmo que a escolha pelo curso tenha sido sem propósito 

vocacional, as experiências ao longo da licenciatura podem surtir efeitos nas 

perspectivas dos estudantes, pois podem despertá-los para a vocação docente 

e fazê-los querer seguir na carreira. O despertar do interesse pelo magistério 

pode surgir, para Silva (2009), da própria necessidade de compreender a 

prática a luz das teorias educacionais, ao entrarem em contato com a sala de 

aula.  

Partindo dessas considerações, esta pesquisa parte da proposta de 

investigar que expectativas em relação à docência os licenciandos de uma 

turma do curso de Licenciatura em Ciências Naturais da Universidade Federal 

do Pará – Campus Bragança, tinham ao ingressarem no curso e que 

impressões eles possuem ao serem concluintes, verificando de que forma as 

experiências docentes ao longo da graduação contribuíram para suas 

percepções para com a profissão. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa foi desenvolvida no âmbito da disciplina “Elaboração de 

projetos” que ocorre no sexto semestre do curso, tendo ocorrido no segundo 

semestre do ano letivo de 2018, e teve como sujeitos participantes, uma turma 

de licenciandos concluintes de Ciências Naturais da Universidade Federal do 

Pará, Campus Bragança. A pesquisa caracterizada como de cunho quali-

quantitativa se deu por meio do uso de questionários para coleta de dados, 

sendo composto por três perguntas abertas, cujas questões eram:1) Quais 

suas expectativas em relação a carreira docente ao ingressar no curso?; 2) De 
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que forma as práticas docentes ao longo do curso influenciaram nas suas 

expectativas? Cite exemplos; 3) Como concluinte, você se identifica com a 

docência?  

Através dessas questões, buscamos verificar as expectativas desses 

graduandos no início do curso, e depois, como concluintes, como consideram 

que as práticas pedagógicas vividas ao longo do curso possibilitaram a 

identificação ou não com a carreira docente. Os questionários foram aplicados 

durante o período da disciplina, em um dia estipulado com a turma para coleta 

de dados. Estes foram aplicados em sala de aula aos alunos que estavam 

presentes no dia do levantamento de dados, tendo a participação de 23 

sujeitos, valendo ressaltar que a turma era composta por 30 discentes. 

Os dados oriundos das respostas ao questionário foram analisados e 

agrupados em categorias e subcategorias, consecutivamente, em decorrência 

das semelhanças entre relatos e a frequência com que foram referidas, desta 

maneira permitindo uma maior e melhor exploração do fenômeno estudado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos dados obtidos com 23 alunos de uma turma de licenciandos 

do Curso de Ciências Naturais da UFPA-Campus Bragança, no que diz 

respeito às suas expectativas iniciais em relação à docência ao ingressarem no 

curso de licenciatura, foi possível organiza-las em quatro categoria dispostas 

no Quadro 1. 

Quadro 1. Expectativas dos alunos de Ciências Naturais ao ingressarem no 

curso. 

Expectativas no início do curso  

Categorias  Verbalização Nº de 
alunos 

% 

Queriam seguir 
carreira como 
professores 

 “As melhores possíveis, pois eu 
acho que ser professor é uma 
das tarefas mais importantes.” 

12 52% 

Não tinham 
expectativa e não 

queriam ser 
professores 

 “Meu intuito nunca foi seguir 
carreira docente, por isso nunca 
criei expectativas.” 

4 17% 

Seguir na área da 
pesquisa 

 “[...] tenho como expectativa 
alcançar outras categorias. 
Como: mestrado, especialização 

4 17% 



322 

 

em outras áreas, podendo ser em 
física, química ou na biologia.” 

Ter formação 
superior 

 “Meu objetivo sempre foi concluir 
o curso para fazer concurso de 
nível superior.” 

3 13% 

TOTAL   23 100% 

 

É possível destacar que uma parcela significativa (52%) dos 

licenciandos da turma participante da pesquisa já ingressou no curso com o 

intuito de seguir carreira docente. Apesar desse percentual demonstrar o 

desejo de pouco mais da metade da turma, consideramos que é um dado 

significativo, uma vez que os estudantes de cursos das áreas das ciências em 

sua grande maioria, adentram os cursos de licenciatura desejando serem 

bacharéis. Esse aspecto foi observado na resposta de 17% dos entrevistados, 

o intuito de serem pesquisadores, pois vale ressaltar que o fato do curso ofertar 

grandes oportunidades no campo da pesquisa cientifica, essa carreira se torna 

mais atraente para os ingressantes. 

A despeito disso, uma grande parcela dos entrevistados (48%), não 

almejava ser professor e por isso não tinham expectativas a respeito do curso. 

Isso mostra que o magistério ainda não é uma área tão atraente para muitos 

estudantes que ingressam nessa graduação e que acabam por optar pela 

licenciatura motivados por diversos fatores como, por exemplo, a busca de 

formação superior. Freitas et al. (2014) discute que a pressão exercida pelo 

mercado de trabalho, que exige profissionais cada vez mais qualificados, tem 

feito com que os jovens optem por cursos de graduação de forma precipitada, 

sem saber o que querem cursar, apenas almejando conseguir um emprego. 

Ao analisar as respostas dos sujeitos entrevistas, agora com olhar de 

concluintes, no tocante às influências das práticas docentes oferecidas ao 

longo do curso de licenciatura em Ciências Naturais, sobre aquelas 

expectativas iniciais. Os relatos permitiram organizar os dados em duas 

grandes categorias: influências positivas e influências negativas, cada uma 

delas possui sub-categorias que estão dispostas nos Quadro 2 e 3, 

respectivamente. 
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Quadro 2. Práticas docentes ao longo do curso que influenciaram 
positivamente os concluintes de Ciências Naturais na identificação com a 
docência. 

PRÁTICAS DOCENTES QUE INFLUENCIARAM POSITIVAMENTE  

Sub-catecorias Verbalização Nº de 
alunos 

% 

Regência  Fico feliz quando observo a 
compreensão dos alunos e o 
desempenho deles quando ministro 
aula. 

8 35% 

Contato com os 
alunos 

O contato com os alunos me mostrou a 
grande responsabilidade e 
compromisso como professor e não 
mais como aluno, onde as críticas e 
reflexões acabam aumentando ou 
mudando sobre essa tão importante 
profissão. 

5 22% 

Conhecer novas 
formas de ensinar  

Professores que buscaram didáticas ao 
perceber que estava difícil a 
compreensão do conteúdo.  

4 17% 

Não responderam - 6 26% 
TOTAL  23  

 

Muitas das experiências positivas mencionadas pelos licenciandos 

ocorreram no sentido de reforçar o intuito em seguir carreira docente e até 

mudaram a perspectiva daqueles que nem pretendiam ser professores. 

Segundo eles, essas experiências ocorreram durante as disciplinas de Estágio 

Supervisionado, como as regências de sala de aula (35%), o contato com os 

alunos (22%) e com a prática de professores experientes, que segundo os 

mesmos relataram, fizeram com que se sentissem instigados a utilizar novas 

didáticas frente às metodologias adotadas pelos professores que já são 

atuantes (17%). 

Esses dados corroboram com a afirmação de Mello (2012) sobre a 

importância dos estágios supervisionados, como atividades que se constituem 

como balisadores para a formação de professores, na qual os alunos têm 

oportunidade de vivenciar o cotidiano escolar e da sala de aula, refletindo a 

prática do professor regente, traçando perspectivas que potencializarão sua 

prática docente. De acordo com Lima et al. (2010, p. 23), “faz-se necessário 

essa prática porque de certa forma, há um distanciamento, não só entre as 
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instituições de ensino, como também do próprio aluno de graduação para com 

as escolas”. 

Consideramos, que as experiências vividas diretamente no contexto 

educacional, propiciaram aos licenciandos um conhecimento da complexidade 

que permeia o cotidiano escolar, possibilitando aprenderem sobre maneiras de 

se comportar, mediar, resolver ou reagir mediante aos problemas ocorrentes no 

espaço escolar. Assim, pode-se destacar a relevância da ambientação nos 

espaços escolares, a fim de proporcionar a formação de um docente que esteja 

consciente de que sua prática envolve um comportamento de observação, 

reflexão crítica, reorganização e sistematização de suas ações a partir do 

reconhecimento de seu entorno profissional (ROLDÃO, 1998).  

No Quadro 3 abaixo, é possível verificar que o conhecimento da 

realidade educacional, por outro lado, também influenciou negativamente nas 

perspectivas dos entrevistados, que resultaram na repulsa pela profissão 

docente, como a estrutura precária das escolas, a didática dos professores e a 

falta de interesse dos alunos. 

 
Quadro 3. Práticas docentes ao longo do curso que influenciaram 
negativamente os concluintes de Ciências Naturais na identificação com a 
docência. 

VIVÊNCIAS QUE INFLUENCIARAM NEGATIVAMENTE  

Sub-catecorias Verbalização Nº de 
alunos 

% 

A falta de estrutura 
e precariedade das 
escolas públicas 

“As vezes influenciaram 
negativamente, como os estágios, 
que nos mostram como funciona o 
ensino nas escolas públicas e quão 
é sua precariedade” 

17 74% 

A falta de didática 
dos professores 

“Muitos professores não sabem 
utilizar outras formas de ensinar, são 
tradicionais, desmotiva a gente” 

4 17% 

Desinteresse dos 
alunos 

“Nos estágios a gente conhece 
como os alunos são, não respeitam 
e nem ligam pra nossa aula, não 
interagem” 

2 9% 

TOTAL  23 100% 

 

Os resultados expostos acima permitem evidenciar que a falta de 

estrutura nas escolas foi o fator mais negativo nas experiências docentes dos 
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licenciandos (74%). Além disso, foi recorrente o depoimento sobre a falta de 

didática dos professores (17%) e o desinteresse dos alunos (9%) nas escolas 

visitadas. Esses fatores observados no contato dos discentes com o ambiente 

escolar, principalmente durante os estágios supervisionados, contribui para que 

estes se sentissem desmotivados a exercer a profissão de professor e se 

sintam atraídos a seguir outros caminhos que o curso disponibiliza como, por 

exemplo, no campo da pesquisa 

No tocante a isso, pode-se inferir que a realidade que os discentes em 

questão encontraram não corresponderam com as expectativas iniciais, isto é, 

com o cenário imaginado pelos mesmos antes do ingresso ao curso e durante 

a formação no âmbito acadêmico. Como enfatiza Mello et al. (2012, p. 5) “em 

inúmeras situações os alunos-estagiários se deparam com um campo até 

então explorado numa concepção imaginária, a partir de suas reflexões à luz 

das teorias educativas”. Por isso é fundamental que haja reflexão sobre a 

prática e as observações ao longo dos estágios, para que seja possível a 

interação de situações até então hipotéticas, teóricas, com as situações vividas 

no contexto real da escola, tecendo a relação dialética teoria e prática. 

 

CONCLUSÃO 

A partir da análise de dados sobre as expectativas iniciais e finais de 

licenciandos concluinte de Ciências Naturais, foi possível observar o quanto as 

práticas docentes na qual esses discentes vivenciaram ao longo da graduação 

são importantes na formação inicial docente, uma vez que lhes permitiram uma 

maior compreensão sobre a realidade da educação e os desafios que são 

atribuídos ao papel do professor, fazendo com que para uns fosse motivo de 

reafirmação de sua vocação como docente, em querer atuar de forma 

significativa na educação, e para outros o redimensionamento da perspectiva 

inicial. Assim como, porém, para outros alunos essas experiências acarretaram 

na desmotivação de seguir esse mesmo ramo, fazendo-os ingressarem em 

outros caminhos frente às possibilidades para além da execução do magistério, 

que o curso lhes oferece. 

Por fim, podemos ressaltar a importância das práticas docentes durante 

a formação de futuros professores, sendo elas negativas ou positivas, pois é 
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através delas que as percepções e visualização dos discentes quanto ao 

cenário educacional irão se concretizar. Conhecer a realidade e variedade de 

contextos educacionais, bem como os desafios e dificuldades presentes nele, 

irá fazer com que os alunos percebam com criticidade o papel fundamental e 

real do professor nesse processo e a importância de seu comprometimento 

para a melhoria da educação. 
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RESUMO: Abordar o tema educação sexual nas aulas de Ciências não é simples para 
docentes iniciantes ou com anos de atividade. Dessa forma, é necessário construir 
meios de abordar o tema de forma dinâmica, envolvendo os alunos como ser ativo. A 
‘caixinha da curiosidade’ foi utilizada como um recurso didático construído na 
residência pedagógica para auxiliar na aula sobre educação sexual. Nela os alunos 
depositam dúvidas e curiosidades de forma anônima acerca do conteúdo e dos 
aspectos sexuais que o envolve. A partir da leitura foram construídos cartazes 
contendo as dúvidas e suas respostas com imagens e palavras chaves. Por meio 
dessa atividade incluiu-se os alunos na aula, tirou-se dúvidas, orientou-lhes e 
propiciou um momento leve de discussão sobre as questões relacionadas à educação 
sexual.  
 
Palavras chave: Educação sexual; Caixinha da curiosidade; Residência Pedagógica. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A realização de estágios é orientada para professores em formação pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/1996 (BRASIL, 2017). Da 

mesma forma, o Programa de Residência Pedagógica objetiva proporcionar o 

aperfeiçoamento da formação teórico-prática dos estudantes de licenciatura, 

promovendo a imersão do discente na escola de educação básica, os 

aproximando dos desafios que a sua futura profissão apresenta.  

É consenso entre os professores atuantes as dificuldades em trabalhar 

aspectos ligados à educação sexual (FIGUEIRÓ, 2007). A insegurança em 

abordar o tema é intensificada quando se trata de professores que ainda estão 

em processo de formação e vivendo as primeiras experiências na educação 

básica por meio dos estágios. Dentre as principais dificuldades enfrentadas 

pelos professores ao trabalhar com educação sexual nas escolas pode-se citar 

a falta de material didático adequado, a interrelação entre pais – alunos – 

escola  e a falta de informação de alguns professores o que gera medo e 

insegurança na abordagem (NOVAK, 2013). 
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Buscando atenuar as dificuldades de trabalhar a educação sexual nas 

escolas, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) orientam o trabalho 

docente para essa questão por meio do tema transversal ‘Orientação Sexual’. 

O objetivo desse tema permeia a transmissão de informações e 

problematização de questões relacionadas à sexualidade no ambiente escolar, 

diferenciando-se da educação realizada no seio familiar pois possibilita discutir 

diferentes pontos de vista associados à sexualidade sem a imposição de 

determinados valores sobre outro (BRASIL, 1998). 

Embora haja um caráter transversal do tema, trabalhá-lo nas aulas de 

Ciências e Biologia permite aos alunos acesso a informações claras, objetivas 

e científicas sobre tudo que envolve educação sexual, criando oportunidades 

de reflexão e incentivando que eles próprios pensem e discutam com os 

colegas a fim de que formem sua própria opinião e senso crítico. Cabe ao 

professor estimular os alunos para iniciar o assunto a partir do que eles já 

sabem e de suas curiosidades, tornando-o sujeito ativo da sua aprendizagem 

pois, uma curiosidade de um aluno pode ser uma ‘porta’ para um bate-papo 

saudável sobre sexualidade” (FIGUEIRÓ, 2007).  Para Novak (2013) o 

educador deve orientar, criar momentos de reflexão, debate e estudos, que 

possam auxiliar o educando em suas dúvidas, portanto a discussão deve partir 

do que o aluno quer saber.  

Dessa forma, o objetivo desse relato de experiência é apresentar as 

contribuições do recurso didático “Caixinha da curiosidade” para trabalhar 

educação sexual na aula de sistema reprodutor, no 8º ano do ensino 

fundamental.  

  

METODOLOGIA 
O presente trabalho tomou como base o diário de campo construído a 

partir da vivência dos residentes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Padre Sales, do município de Capanema-Pa. Nessa escola são 

realizadas as atividades do programa Residência Pedagógica e os diários de 

campo funcionam como registro de tudo que é realizado, inclusive atividades e 

regências.  
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O diário de campo possui uma larga utilização entre estudantes e 

profissionais e é de extrema importância para os estudantes de qualquer área 

para obtenção de alguns dados necessários, inclusive na execução de 

estágios. Sua utilização, no entanto, está muito aquém das possibilidades que 

a produção de um diário de campo pode oferecer para a intervenção 

profissional. Na maioria das vezes, ele se restringe ao agendamento de tarefas, 

a observações e relatos pontuais de atividades desenvolvidas em qualquer 

área da ciência, ou ainda, à mera descrição da intervenção e da realidade 

(LIMA; MIOTO; PRÁ, 2007).  

A atividade ocorreu após serem ministradas aulas do sistema reprodutor 

masculino e feminino na turma de 8º ano do ensino fundamental. As aulas 

abordaram tanto as partes internas quanto as externas do sistema reprodutor, 

sua anatomia, fisiologia, como também a gravidez desde quando acontece a 

fecundação até o momento em que o bebê está pronto para nascer, além dos 

métodos contraceptivos.  

Os assuntos dessa natureza, de modo geral, causam euforia nos alunos 

que estão passando por uma transição, entrando na adolescência. Da mesma 

forma, despertam curiosidade, no entanto a vergonha, timidez e o medo de ser 

julgado pelos colegas de classe não os deixam participar abertamente da aula. 

Os valores, preceitos, apresentados nas relações do comportamento afetivo, a 

iniciação sexual, a gravidez na adolescência, as doenças sexualmente 

transmissíveis, os métodos contraceptivos, são alguns dos assuntos que 

preocupam os educadores. Desta forma, as atividades propostas em que 

apresente metodologia adequada para o ensino, impulsiona para um diálogo 

espontâneo com os adolescentes e permite que o aluno encontre na escola um 

espaço de formação e de informação para suas dúvidas e angústias ligadas a 

sexualidade humana (STOFFEL, 2008). Pensando nessa carência e timidez 

por parte de alguns alunos é necessário criar maneiras de suprir as 

curiosidades de forma mais natural.  

A ideia dessa proposta didática surgiu por meio dos encontros semanais 

com a orientadora do programa Residência Pedagógica, pois em um deles 

relatamos nossa aula e pensamos em como construir algo que ajudasse a 

trabalhar a temática de educação sexual na aula, já que está relacionada com 



330 

 

o conteúdo ministrado e também, por acreditamos que como residentes temos 

que contribuir com a construção cidadã dos nossos alunos, retirando suas 

dúvidas e os orientando para a vida.  

Assim, nossa preocupação era construir algo que discutíssemos essas 

temáticas que envolvem a educação sexual sem causar constrangimentos nem 

para os alunos e nem para os professores. Baseado em uma experiência 

vivenciada pela nossa orientadora, que se referia ao uso de uma caixa de 

sapato, denominada de ‘Caixinha da Curiosidade’, na qual os alunos podiam 

depositar de forma anônima suas dúvidas, curiosidade e perguntas 

relacionadas ao assunto, no final da aula.  

Embora nem todos os alunos tenham participado, uma boa quantidade 

de perguntas foi colocada na caixa e muitas delas se repetiam. Algumas 

perguntas realizadas pelos alunos, já tinham sido comentados nas aulas e 

outras foram inéditas e pertinente ao assunto, como por exemplo a pergunta Nº 

5.  As perguntas podem ser observadas no quadro 1. Após a leitura das 

perguntas que estavam na caixa foi construído cartazes que explicavam por 

meio de conceitos ou através de imagens, todas as dúvidas que estavam ali, 

como visualizado na figura 1. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Possibilidades da atividade relatada 

A atividade mostrou-se inclusiva proporcionando aos alunos espaço para 

realizar perguntas que poderiam ser constrangedoras. Acreditamos que sem a 

realização da atividade as dúvidas dos alunos ainda iriam permanecer e isso é 

um fator delicado e nos leva a refletir o quanto a realização de metodologias 

alternativas é importante no trato de temas delicados como esse. Por meio da 

atividade conseguimos não só abranger as dúvidas voltadas exclusivamente 

para o conteúdo em si, mas também discutimos, esclarecemos, orientamos 

questões referentes ao dia a dia dos alunos, o que contribui para a formação 

deles e para a formação docente também. 
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Quadro 1. Quadro das perguntas feitas pelos alunos do 8° ano 01 da escola Padre Sales 

 

Perguntas depositadas na “caixinha da curiosidade”  

O que é fecundação? Nº1 

Por que nasce gêmeos se pode entrar somente um espermatozoide? Nº2 

Como se produz gêmeos? E gêmeos diferentes? Nº3 

Quando tem umas mulheres que não pode engravidar, o que deve fazer? Nº4 

Como colar a camisinha? Nº5 

E quando nasce mais de um, tipo cinco filhos, é trigêmeo? Nº6 

É normal a mulher tomar remédio e não engravidar mais? Nº7 

Por que algumas meninas perdem seus bebês?  Nº8 

E quando o filho nasce morto? Nº9 

Quando é que a mulher para de engravidar? Nº10 

Onde os espermatozoides são produzidos? Nº11 

Porque a mulher menstrua? Nº12 

Por que a mulher faz sexo com homem e depois engravida? Nº13 

Uma pessoa de 12, 13 ou 14 anos pode engravidar no primeiro ato sexual? Por 
quê? 

Nº14 

Quando começa a nascer cabelos nas partes íntimas, é sinal que você ‘tá’ 
ficando adulto? 

Nº15 

Como faz pro pênis crescer? Nº16 

Na hora da relação sexual, por que o pênis do homem fica duro? Nº17 

Fonte: autores 

 

Essa atividade proporcionou um ambiente agradável de orientação. 

Discutimos sobre temas importantes como gravidez na adolescência, métodos 

contraceptivos, sinais da puberdade, utilização de preservativo e formação de 

gêmeos. Com o desenvolver da atividade foi possível perceber que os alunos 

começaram a perder a timidez e ao longo da atividade ia surgindo outros 

assuntos, eles ficaram bem atentos para todas a respostas apresentadas e 

pode suprir a dúvida dos assuntos que já tinham sido ministrados, isso 

acontece porque é nessa fase que está ocorrendo diversas mudanças como 

afirma Stoffel (2008), que nesse momento o passo para a vida adulta, a 

convivência familiar torna-se mais difícil, pois ora é tratado como uma criança, 

ora como adulto. É nesse momento em que o adolescente hesita em pedir 

ajuda e é aí que surgem as curiosidades e dúvidas sobre vários assuntos, os 

quais, na maioria das vezes são proibidos ou então são vistos com preconceito 

ou como mitos pela sociedade como um todo, dessa forma a escola trazendo 

esses assuntos e atividades desperta o interesse do alunado.  
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Fonte: autores 

 

 

 

Trabalhar essas temáticas foi um grande desafio para nós uma vez que 

tal conteúdo causa um grande alvoroço nas crianças e até mesmo a vergonha. 

Esse primeiro contato nos fez despertar uma certa insegurança, sem saber 

como abordar, mas com o desenvolvimento da aula e pensando na atividade 

da caixa da curiosidade que foi conduzida a partir das curiosidades dos 

próprios alunos, foi possível fluir com assunto. 

Mas, acreditamos que tais situações fazem parte da carreira docente e 

cabe a nós estarmos em busca de recursos e metodologias que venham a 

colaborar com a superação desses desafios, proporcionando além de aulas 

dinâmicas, a contribuição na formação cidadã dos nossos alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do exposto, concluímos que a atividade realizada foi um recurso 

significativo e de grande contribuição para que os alunos além de participarem 

mais ativamente da aula, pudessem esclarecer suas dúvidas, tornando aquele 

ambiente não só voltado ao aprendizado da Ciência (sistema reprodutor), mas 

principalmente, um ambiente que buscou formar nossos alunos, orientá-los, 

tornando-os conhecedor de suas ações. 

Figura 1. Cartaz construído a partir das perguntas depositadas na ‘caixinha da curiosidade’ 
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Além disso, a atividade induziu a pesquisar assuntos que ainda não 

havia contato e isso contribuiu para a formação professor residente, para a 

construção de uma postura reflexiva, engajado em procurar atividades 

atraentes para os alunos. Portanto é possível notar o quanto o programa de 

Residência Pedagógica junto com a construção dos materiais didáticos 

beneficia tanto a formação do aluno da educação básica quanto os professores 

no processo de formação. 
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RESUMO: O presente estudo teve por objetivo verificar em quais áreas disciplinares 
ofertadas pelo curso de Licenciatura em Ciências Naturais da Universidade Federal do 
Pará-Campus Bragança, os discentes do curso têm maior e menor afinidade, bem 
como averiguar quais motivos os levam a isso. Para tal, utilizou-se a metodologia 
quali-quantitativa através da aplicação de questionários a 26 graduandos. Como 
resultado verificou-se que a área disciplinar que os discentes têm maior afinidade é a 
área de biologia e justificam isso pela maior facilidade de aprenderem os conteúdos da 
mesma, outro motivo é decorrente do maior contato com disciplinas dessa área 
durante a graduação, sendo as áreas de Química e Física menos atraentes para os 
discentes. 
 
Palavras-chave: Ciências Naturais; Formação Inicial; Afinidade por área. 

 

INTRODUÇÃO 

O Curso de Licenciatura em Ciências Naturais tem como objetivo a 

formação de professores nas áreas de Física, Química, Ciências da Vida, 

Ciências da Terra e do Universo no Ensino Fundamental (UFPA, 2008). Na 

década de 1970, quando iniciava a oferta deste curso no Brasil, ele ocorria em 

cursos de curta duração, voltado para formação de professores do Ensino 

Fundamental e, para atuar no Ensino Médio, os egressos eram conduzidos a 

cursarem habilitações específicas em Física, Química, Biologia e Matemática 

(SANTOS, 2012). 
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Na década de 1990, a LDB, 9.394/96 extinguiu esta modalidade e 

passou a exigir a formação de professores em cursos de Licenciatura Plena. A 

partir desta diretriz, a Universidade Federal do Pará passou a ofertar em 2000 

a Licenciatura em Ciências Naturais, com um caráter diferente da licenciatura 

curta, com base nos novos Parâmetros Curriculares Nacionais e na proposta 

de 2001 de Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da Educação 

Básica, em Curso Superior (SANTOS, 2012).  

No Campus de Bragança-PA, este curso foi implantado em 2009 com 

intuito de formar professores para o Ensino Fundamental, tendo duração de 7 

semestres letivos, totalizando 2.925 horas. A matriz curricular apresenta-se em 

5 eixos que abrangem disciplinas de formação específica das áreas das 

ciências, disciplinas pedagógicas e de prática de ensino, além de incluir 

atividades complementares e atividades prático-pedagógicas (SANTOS, 2012). 

No entanto, apesar de o curso ofertar em sua matriz disciplinas das 

diversas áreas, há maior contato com os conteúdos referentes à Biologia, em 

relação as disciplinas de Física e Química, esse quadro acaba causando aos 

graduandos uma maior afinidade por essa área e domínio sobre os conteúdos.  

Diante desse cenário, o presente estudo objetivou verificar qual das 

áreas disciplinares ofertadas pelo curso de Licenciatura em Ciências Naturais 

da Universidade Federal do Pará (UFPA), os discentes do curso do Campus de 

Bragança têm maior afinidade e investigar que motivos levam os estudantes a 

se identificarem ou não com as áreas disciplinares. 

 

METODOLOGIA  

A pesquisa foi realizada no âmbito da disciplina “Estatística e 

Probabilidade”, ocorrida no 6º semestre do curso de Ciências Naturais. Os 

sujeitos participantes da pesquisa foram discentes matriculados no curso de 

Licenciatura em Ciências Naturais da turma de 2016 da Universidade Federal 

do Pará, Campus de Bragança. Para a elaboração deste estudo, foi adotada a 

metodologia de cunho quali-quantitativa.  

Os dados foram obtidos através da utilização de um questionário 

estruturado, com três perguntas fechadas, que foi aplicado através do 

aplicativo WhatsApp Messenger. O período de obtenção de dados ocorreu de 
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22 a 28 de setembro de 2018. Este continha as seguintes perguntas: 1) Qual 

área das Ciências da Natureza você mais se identifica? 2) Por que você se 

identifica com essa área? 3) Por qual (is) motivo (s) você se identifica menos 

com as outras áreas? O questionário foi enviado para toda a turma, que 

continha 30 discentes, e destes, 26 estudantes retornaram com respostas ao 

questionário. Vale ressaltar que os mesmos participaram voluntariamente da 

pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A partir dos dados obtidos através do questionário com os 26 alunos do 

Curso de Licenciatura em Ciências Naturais da UFPA-Campus Bragança, 

sendo destes 11 homens e 15 mulheres, foi possível observar uma diferença 

discrepante entre as três áreas disciplinares, onde prevaleceu entre 92% dos 

participantes (24 alunos) da pesquisa a preferência pela área de Biologia, 

seguido pela área de Física com 8% (2 alunos) e a área de Química não foi 

apontada por nenhum discente (Figura 1).  

 Dados semelhantes a estes foram encontrados no estudo de Oliveira et 

al. (2010), no qual dos 50 alunos entrevistados, observou-se que a área de 

Biologia (28%) é a primeira opção na preferência dos alunos, enquanto 15% 

tem preferência em estudar Física e apenas 8% tem preferência em estudar 

Química. 

 

Figura 1. Área disciplinar em que os discentes de Ciências Naturais mais se 

identificam. 
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 Quando perguntados sobre os motivos pelos quais os discentes mais se 

identificam com sua área de preferência, que identificamos ser a área de 

Biologia, vários motivos foram apontados pelos estudantes, conforme pode ser 

observado na Tabela 1. 

Tabela 1. Motivos pelos quais os discentes de Ciências Naturais se identificam com 

uma área disciplinar. 

Motivos de identificação Quantidade 

Tenho facilidade de aprendizagem 8 

Tenho facilidade de ensinar 2 

Tenho prazer em estudar 2 

Tenho maior domínio nesta área 3 

Todas as alternativas 11 

Total 26 

   

 A vista disso, de acordo com os dados da Tabela 1, observa-se que 

Biologia comparada a Física e Química, foi a área que os discentes 

desenvolveram maior afinidade principalmente devido a facilidade de 

aprendizagem, o que possivelmente leva à facilidade de ensinar, o prazer pelo 

estudo e com isso o maior domínio da área. Os dois licenciandos que 

apontaram a Física como área de preferência, justificam também facilidade de 

aprendizagem e o prazer em estudar.  

 Como percebemos, as áreas de Física e Química não se mostram muito 

atraentes aos olhos dos egressos, o que de acordo com Romão et al. (2016) 

pode se justificar por problemas relacionados com aulas pouco atrativas, carga 

horária insuficiente, ausência do hábito de estudo e deficiência em Matemática. 

Além disso, no contexto do ensino de Química, Rocha e Vasconcelos (2016) 

ressaltam que ainda é persistente práticas pedagógicas tradicionais e 

descontextualizadas, o que contribui para a desmotivação dos estudantes. 

 Com relação aos motivos que levam os discentes de Ciências Naturais a 

se identificarem menos com as áreas disciplinares de Química e Física, 

podemos perceber através da Tabela 2, que os principais motivos são:  
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Tabela 2. Motivos que levam os discentes de Ciências Naturais se identificarem 
menos com as áreas disciplinares de Química e Física. Foi possível marcar mais de 
uma opção. 

Motivos para não identificação Quantidade 

Tive poucos contatos com as mesmas 9 

Porque tem cálculo 7 

Tenho dificuldade de aprendizagem 7 

Tive professores desestimulantes no EF 

e/ou EM 

4 

Não tenho vontade de estudar 4 

Total 31 

  

 Diante desses dados, pode-se detectar que os entrevistados não se 

identificam tanto com a Química e a Física, principalmente, pelo pouco contato 

com as mesmas, pela presença de cálculo e pelas dificuldades de aprender os 

conteúdos das mesmas. Com isso, estes fatores causam sensação de 

desconforto em função das dificuldades de aprendizagem existentes no 

processo de ensino. 

 Embora o Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Naturais mencione 

que a formação apresenta um forte conteúdo de Química e Física, sendo 

bastante voltado para o ensino de ciências (UFPA, 2008), no entanto, verificou-

se que durante o período de graduação existe um maior contato com os 

conteúdos referentes à área de Biologia, tendo em vista que das 54 disciplinas 

da matriz curricular, 21 são da Biologia, 4 são atreladas à área de Química, e 6 

da área da Física. Além disso, o Instituto de Estudos Costeiros (IECOS), 

instituto ao qual pertence a Faculdade de Ciências Naturais, conta com 13 

laboratórios, com 10 deles voltados à Biologia e 15 linhas de pesquisa voltadas 

à essa mesma, favorecendo aos graduandos uma maior afinidade e interesse 

por essa área. 

Vale ressaltar, que o fato dos conteúdos abordados nas áreas de 

Química e Física serem geralmente ministrados de forma mais teórica, uma 

vez que não contam com o auxílio de laboratórios de Química ou Física, ou até 

mesmo equipamentos que auxiliem no aprendizado, contribuem fortemente 

para o distanciamento dessas áreas e os professores em formação. No caso 

do ensino superior de Física, Ribeiro (2005), afirma que: 
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Os professores enfrentam sérios problemas em relação o 
desinteresse dos alunos em aprender Física. Além do mais, o 
aprendizado em sala de aula é insuficiente e deveria ser 
complementado com atividades experimentais, as quais são 
inviabilizadas pelo fato dos laboratórios, existentes nas escolas, 
serem inadequadas devido à falta de equipamentos para a realização 
de experimentos (RIBEIRO, 2005, p. 20-21). 
 

Outros aspectos que contribuem para esse cenário, são decorrentes das 

experiências vividas na Educação Básica dos participantes da pesquisa, que 

atrelaram o seu pouco interesse ao contato com professores desestimulantes 

no Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio, que culminou com o 

distanciamento destes com as referidas áreas, fazendo com que não haja 

identificação com as disciplinas no Ensino Superior. 

No tocante às dificuldades dos alunos ainda na Educação Básica, o 

estudo de Oliveira et al. (2010), constatou que os alunos do Ensino Médio têm 

dificuldades no aprendizado de Química e Física. Nesse sentido, para Lima 

(2012), é necessário analisar e discutir as metodologias utilizadas pelos 

professores nas aulas, para verificar o quanto estas contribuem ou não para as 

dificuldades dos alunos em aprender Química, e entender a desmotivação dos 

alunos para o estudo da disciplina, que como vimos é levada a diante para o 

nível superior de ensino. 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados deste estudo mostraram que os discentes da turma de 

Ciências Naturais participantes da pesquisa possuem, dentre as áreas 

ofertadas pelo curso, uma maior preferência pela área disciplinar de Biologia, o 

que remonta ao fato de terem contato constante com os conteúdos das 

mesmas durante a graduação, fazendo com que estes adquiram mais 

facilidade e domínio sobre os temas contemplados pela mesma. Ademais, foi 

alarmante a falta de preferência dos estudantes com Física e Química.  

Dentre os fatores que contribuem para esse cenário, pode-se destacar 

que o pouco contato dos participantes com estas disciplinas, na Educação 

Básica e Superior, cujos conteúdos foram estudados de forma teórica sem o 

aparato de recursos que os estimulassem, favoreceram tanto a dificuldade de 
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aprendizagem quanto para o distanciamento e desestímulo dos discentes em 

estudar e seguir carreira nessas áreas.  

Nesse sentido, os resultados nos direcionam para a necessidade de se 

criar estratégias que visem estimular e despertar o interesse dos graduandos 

pelas áreas de Física e Química, a fim de desenvolver melhores condições de 

aprendizagem, tanto no que se refere a utilização de recursos que tornem os 

conteúdos mais práticos e interessantes. Tendo em vista que é indispensável 

fazer com que os alunos se sintam confiantes e preparados para exercer a 

docência nessas disciplinas que contemplam sua formação acadêmica. 
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RESUMO: O presente trabalho trata-se de um relato de experiência da aplicação de 
uma oficina denominada de técnicas de preservação de material biológico com ênfase 
em conservação por via úmida, direcionada a discentes do curso de ciências naturais 
do campus XVI UEPA-Barcarena onde foi realizada no clube de ciências de 
Abaetetuba. A oficina foi desenvolvida através de atividade teórica/prática tendo como 
finalidade a preparação das soluções para a revitalização dos recipientes de vidro e 
dos animais da coleção do clube. Essa prática permitiu ter o primeiro contato com a 
docência e analisar as experiências adquiridas no decorrer da prática. 

 
Palavra-chave: Dificuldades. Estágio supervisionado. Espaço não-formal. Prática 
docente.  

 

INTRODUÇÃO 

A experiência de docência para licenciados realizada no estágio é 

indispensável, uma vez que, para muitos será a primeiro contato com o papel 

de professor e as dificuldades encontradas nesse período nos prepara para a 

realidade atual da educação. O professor qualquer que seja sua área, deve 

buscar razões e motivações próprias para alcançar seus objetivos e promover 

o alcance do aprendizado de seus alunos. 

Este trabalho consiste num relato de experiência que é “um resultado de 

reflexão que integra a construção teórica e as experiências vivenciadas” 

(BACH, 2015 p.11) e torna-se relevante, pois dissemina e divulga as práticas 

exercidas em certo período. Portanto abordaremos reflexões ocorridas no 

processo de realização de uma  oficina ministrada pelas autoras, denominada 

‘Técnicas de preservação de material biológico com ênfase em conservação 

por via úmida’, como uma atividade prática desenvolvida no estágio 

supervisionado I – vivência em espaços não formais, que teve como público 

alvo 17 universitários da área de licenciatura de ciências naturais (com 

habilitação em química, física e biologia) realizada em abril de 2018 no clube 

de ciências em Abaetetuba-Pa.  

Os espaços não-formais possibilitam ao docente trabalhar com o visual 

além de conhecer seus alunos, estreitando a relação entre aluno e professor, 

utilizando esse espaço como ferramenta de contextualização, associando com 

mailto:cleici.qv@gmail.com
mailto:j97oliveira@gmail.com


342 

 

o seu cotidiano que empregue situações de aprendizagem possibilitando a 

formação da sua bagagem cognitiva. (PINA, 2014).  

Entretanto, propor utilizar um espaço não-formal para uma atividade é 

desafiador, pois requer um planejamento maior, conhecer o espaço escolhido e 

suas limitações, uma vez que, a possibilidade de encontrar dificuldades para 

execução, principalmente, quando não se tem experiência é grande, porém os 

contratempos servem como aprendizado. Partindo dessa perspectiva, 

perguntamos: em que termos as diferentes situações desafiadoras que foram 

vivenciadas podem contribuir para a formação docente? Este trabalho tem 

como objetivo expor as dificuldades enfrentadas ao ministrar uma oficina e 

como contribui para a formação docente das autoras. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho proposto é baseado em uma pesquisa de cunho qualitativo e 

a investigação dos dados deu-se por meio da análise textual discursiva na qual 

a pesquisa qualitativa torna-se necessária para compreender o objeto de 

estudo utilizando a objetividade para compor seu trabalho e perceber suas 

nuances (GUERRA, 2014).   

Este tipo de análise segue etapas para sua produção que, segundo 

Moraes e Galiazzi (2006), são denominadas de unitarização, categorização e 

comunicação. Na unitarização os textos são divididos em unidades de 

significados utilizando os dados empíricos no decorrer da vivência com objeto 

de estudo. Após essa etapa por meio da intensidade e da profundidade 

articula-se os significados semelhantes em um processo denominado de 

categorização para posteriormente, no mergulho teórico, gerar meta-textos 

analíticos que irão compor os textos interpretativos e realizar a comunicação. 

A utilização deste método esteve presente principalmente na busca da 

reflexão voltada ao objetivo do trabalho considerada fundamental para compor 

este relato de experiência em que as dificuldades foram categorizadas em: 

dificuldades pedagógicas e dificuldades de infraestrutura.  

.  A oficina ocorreu no mês de abril em 2018, no turno da manhã no clube 

de ciências de Abaetetuba, a qual iniciou com uma apresentação da teoria do 

objeto de estudo. Na parte teórica foram abordados alguns exemplos de como 

as técnicas podem ser utilizadas na educação, os principais tipos de 

preservação de material biológico utilizados atualmente e os tipos de coleções 

existentes no museu didático do clube de ciências. 

Nos dias consecutivos desenvolveu-se a prática, a qual principiou com 

as instruções de preparo das soluções com formol e álcool necessárias para 

fazer a higienização e a troca dos líquidos presentes nas vidrarias. Os 

participantes foram divididos em três equipes para dar início aos trabalhos 

práticos.  Uma equipe ficou responsável pela retirada do material das vidrarias 

e a higienização, a segunda equipe preparou as soluções de álcool (70% de 

concentração) e o formol (10% de concentração) e as adicionou nos potes, 

utilizando álcool para os insetos e formol para os mamíferos e animais 

aquáticos e a último grupo produziu das etiquetas com o nome científico, nome 
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vulgar, data da coleta, coletor, local da coleta, necessários para a identificação 

de cada espécie para que o público visitante do museu compreenda o que está 

sendo exposto. Para a proteção de todos foi necessário que todos utilizassem 

os equipamentos de proteção individual (EPIs) cumprindo as regras de 

laboratório.  

Na culminância da oficina pediu-se aos participantes que produzissem 

um relatório para descrever os pontos positivos, negativos e o que poderia ter 

sido feito para que a oficina fosse melhor desenvolvida.  

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

O processo inicial de formação docente é o momento no qual o 

profissional está construindo seus conhecimentos. Partindo da situação de 

atuar em um espaço totalmente diferenciado do qual estão habituados, o 

discente relaciona a teoria com a prática que possibilita o treinamento 

pedagógico para além da sala de aula (SANTOS; MENEZES, 2016).  É neste 

cenário que muitos se deparam com dificuldades que os levam a refletir sobre 

os desafios da profissão. Este trabalho pretende abordar as dificuldades que as 

autoras tiveram ao ministrar uma oficina e as reflexões ocorridas que 

influenciam no processo de formação docente.  

O estágio supervisionado em espaços não-formais proporcionou a 

primeira experiência na docência. Entretanto, a disciplina possui um tempo 

relativamente curto, associando com a falta de experiência em planejar uma 

atividade em um espaço diferente da sala de aula, nos tirou da zona de 

conforto e no decorrer da prática adversidades apareceram. 

As dificuldades pedagógicas situaram na: comunicação com a equipe 

técnica do clube de ciências, falta de planejamento e a infraestrutura. No caso 

da infraestrutura, o Clube de Ciências conforme acordado não proporcionou a 

quantidade de material suficiente para a produção das soluções, ocorrendo 

também a insuficiência de equipamentos de segurança para os participantes. 

 Uma das dificuldades mais evidentes para a elaboração da prática foi a 

comunicação insuficiente entre os estagiários e equipe técnica do local devido 

ao curto tempo. Tal interlocução é essencial para troca de informações, 

diálogos, construir, desconstruir e se entender nos diferentes espaços 

(CAMPOS, 2016), principalmente ao se trabalhar em um espaço não-formal. O 

diálogo é primordial para conhecer o ambiente e suas limitações e com o 

descuido acarretou a não verificação do que seria utilizado para a prática. 

A consequência dessa falha desencadeou outros problemas, afetando 

principalmente o planejamento necessário para organizar ideias e ações e 

sequenciar tudo que seria desenvolvido para diminuir transtornos (CASTRO, 

TUCUNDUVA, ARMS, 2008). Percebe-se que o planejamento se torna 

indispensável na elaboração de qualquer atividade, uma vez que, organiza as 

tomadas de decisões e a insuficiência da etapa não previu os obstáculos 

encontrados na prática. Assim, não levamos em consideração a compra prévia 

dos EPIs, material indispensável para proteção e segurança individual (CISZ, 
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2015), necessários para a realização da prática, isso atrasou um pouco os 

trabalhos da oficina.  

E com a finalização foi necessário refletir como essas dificuldades 

afetaram nossa visão em relação à docência. À medida que se propõe essa 

reflexão nos traz uma questão, que no decorrer da vida profissional de um 

docente, dificuldades aparecerão ao longo do caminho e a reação a elas, 

indicará o tipo de profissional, se é capaz de tomar decisões cabíveis e 

estratégicas apropriadas para solucionar problemas de forma flexível, pois o 

docente necessita ir além, ultrapassando uma fundamentação técnica e 

fragmentada, para agir em situações novas e problemáticas, que conduzam as 

ações decisórias e a capacidade de iniciativa, através de uma postura flexível, 

permeada por uma visão sistêmica e estratégica ( PRADO et al, 2013).      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A experiência de estágio possibilitou obter uma compreensão sobre a 

importância da docência em um espaço não formal diante de um cenário 

diferente do qual os professores costumam atuar. A experiência adquirida 

durante a oficina possibilitou a compreensão de que na atividade acadêmica o 

professor necessita estar atento as eventualidades. Desse modo, a experiência 

contribuiu de forma significativa para a formação docente e para ultrapassar os 

desafios da profissão. 

A experiência vivenciada pelas estagiárias mostra que a profissão do 

professor não abrange apenas o cenário escolar, muito pelo contrário, vai muito 

além dos muros de uma universidade se estendendo para a vida profissional e 

para os futuros caminhos a serem trilhados ao longo da docência e esse relato 

de experiência em espaços não formais demonstra tal fato. O profissional 

passa por muitos desafios, que pode levar a compreensão dos processos de 

ensino-aprendizagem. 

 Dificuldades aparecem ao longo do trajeto na utilização de espaços não 

formais, requerendo tempo e dedicação. Todavia situações como esta “tem um 

papel fundamental na complementaridade do ensino no processo de 

disseminação da educação” (XAVIER; LUZ, 2016 p.292), principalmente, 

quando a escola não tem disponibilidade de espaços, como o laboratório. 

Nesse caso esses problemas se referem a falta de estrutura necessária nesses 

espaços para a realização de atividades que venham contribuir para a 

formação docente e para facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos 

discentes.  

Por fim, a atividade necessita de continuidade por se tratar de um 

processo de revitalização do museu do clube de ciências, no qual o líquido dos 

vidros precisam ser trocados para que a revitalização seja concluída. 

Ressaltamos que durante a atividade apenas 50 soluções foram trocadas e 

ainda restam 275, a fim de que o trabalho da oficina seja totalmente finalizado. 
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RESUMO: O solo é um meio natural vivo que apesar de sua importância, não é visto 
de forma adequada nos anos finais do Ensino Fundamental, e este fato explica-se nas 
restrições metodológicas enfrentadas pelos professores. Visto que, o conhecimento na 
maioria das vezes fica restrito a teoria, adotando o livro didático como o único 
instrumento utilizado. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo, através de aulas 
práticas, ensinar a diferença entre os tipos de solos, a importância do solo e como este 
é essencial para a vida na Terra. Concomitante a isso, demonstrar como a utilização 
de atividades práticas atua dinamizando o ensino de ciências, aproximando esse 
ensino do que é proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais, e também, na Base 
Nacional Comum Curricular do ensino fundamental. 

Palavras-chave: Ensino fundamental, Ensino de solos, Aulas práticas. 

 

INTRODUÇÃO 

 A atividade prática é a relação entre o aluno e os instrumentos reais 

(BARTZIK e ZANDER, 2016). Segundo Krasilchik (2004) as aulas práticas são 

aquelas que permitem aos alunos terem contato direto com os fenômenos, 

manipulando os materiais e equipamentos e observando organismos, em geral 

envolvendo a experimentação. Por conseguinte, atividades práticas são de 
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uma importância imprescindível, visto que, possibilitam um ganho de 

conhecimentos que, apenas, a aula teórica não proporcionaria, sendo uma 

metodologia que auxilia na construção do pensamento científico, considerada 

fundamental para despertar e possibilitar ao aluno a investigação, a 

comunicação, e principalmente a construção de conhecimentos. 

 Nesse ínterim, o ensino por meio de atividades empíricas é uma 

necessidade para a disciplina de ciências, e o solo é conteúdo indispensável 

nas séries finais do ensino fundamental, porém, muitas vezes este conteúdo é 

trabalhado de forma desconexa e desvinculada da realidade do educando. 

Com base principalmente em aulas expositivas o ensinamento de solos se 

encontra mecânico e sem utilidade para o aluno, muito teórico e superficial, 

apresentando poucas práticas reais do dia a dia. Este fato, explica-se na 

grande quantidade de professores de ensino fundamental, apresentarem 

dificuldades em reconhecer a importância do solo como um elemento benéfico 

para a vida na Terra (RODRIGUES et al. ,2003; ABREU, 2000). E, além disso 

explica-se também nas restrições metodológicas enfrentadas pelos 

professores. 

Dentre os inúmeros motivos que afetam o ensino adequado de solos é 

incontestável que a limitação presente em ensinar este conteúdo não é 

resultado da complexidade do assunto, e sim da formação do docente, 

marcada pela dificuldade em entender o conteúdo expresso nos livros 

didáticos, recurso de ensino mais utilizado pelos professores, mas que muitas 

vezes se encontra desvinculado da realidade e com uma ênfase maior para 

atividades agrícolas (FALCONI, 2004). Ao comparar o que se encontra 

proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN da área de ciências 

para o tema solos, com a realidade dos livros didáticos das escolas públicas, 

encontra-se uma diferença relativamente alta, que se dá pela ausência ou 

inadequação das informações existentes, tornando o assunto de solos 

desconexo da vida do aluno (AMORIM e MOREAU, 2003).  

           Simultaneamente, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, é um 

documento de caráter normativo, que na área de ciências da natureza 

compromete-se com a formação integral dos alunos, tendo como base o 

letramento cientifico, envolvendo a capacidade de compreender, interpretar e 
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transformar o mundo, exercendo um importante papel de cidadania, 

possibilitando aos alunos um novo olhar sob o mundo em que os cerca  para 

que saibam fazer escolhas conscientes pautadas nos princípios da 

sustentabilidade e do bem comum. E, o tema solo pode ser desenvolvido tanto 

em áreas urbanas quanto em áreas rurais, podendo ser explanado em 

diferentes usos, principalmente, na proteção dos recursos naturais. (RAMOS e 

MONTINO, 2018) 

 Como meio natural vivo, o solo é facilmente degradado e poluído em 

consequência do uso inadequado pelo ser humano, causando perturbação no 

equilíbrio ambiental e diminuindo a qualidade de vida nos ecossistemas. Ao 

degradar-se, o solo perde sua capacidade de produção, e mesmo com grandes 

quantidades de adubos para recuperação, não é possível voltar ao seu estado 

inicial. Por conseguinte, essa degradação é causada por diversos fatores 

químicos, físicos e biológicos, que entre eles destacam-se: perda de nutrientes, 

salinização, diminuição da permeabilidade, desertificação, compactação e entre 

outros. Neste contexto, faz-se necessário adoção de medidas realizadas na 

escola que contribuam para que os indivíduos adquiram consciência do solo 

como parte do meio, e que o próprio se encontra prejudicado (FONTES e 

MUGGLER, 1999). 

 O presente trabalho teve como objetivo, elucidar a importância da 

preservação do solo, através do estudo de seus tipos e suas características 

durante atividades práticas. Bem como, demonstrar como a utilização de 

atividades práticas atua dinamizando o ensino de ciências, aproximando esse 

do que é proposto nos PCN’s de ensino em ciências, e também, na BNCC do 

ensino fundamental, contribuindo similarmente para formação de futuros 

docentes.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Este trabalho foi executado por bolsistas do Programa de Iniciação a 

Docência (PIBID) da Universidade Federal do Pará – Instituto de Estudos 

Costeiros (IECOS) /Campus Bragança, no 6° ano do ensino fundamental da 

escola E.E.F.M Mario Queiroz do Rosário, a turma tinha de 30 alunos, e 

ocorreu durante o mês de novembro/2018. Foram realizadas reuniões entre o 
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coordenador, supervisores e os bolsistas do PIBID, a fim de implementar nas 

escolas parceiras, aulas práticas que proporcionassem aos alunos um melhor 

entendimento do conteúdo teórico visto em sala. Em seguida, foi escolhido o 

assunto solo para ser trabalhado no 6°ano regular, de acordo com o bimestre 

que estava em vigência. 

 Dessa forma, a atividade foi dividida em duas etapas: aula expositiva 

dialogada e aula prática. A aula expositiva sucedeu no primeiro horário, 

lecionada pela professora supervisora, dando embasamento teórico, 

abordando os seguintes temas: formação e tipos de solos, tendo como apoio o 

livro didático fornecido pela escola. Já a aula prática, foi desenvolvida no 

segundo horário e trabalhou as temáticas a seguir: composição e textura do 

solo, cores do solo, consistência do solo, porosidade do solo, retenção e 

infiltração de água pelo solo. E, de acordo com esses conteúdos, a atividade 

proposta foi pensada de uma maneira que pudesse fazer com que os alunos 

saíssem da monotonia da sala de aula. 

 A turma foi dividida em grupos, com 10 pessoas. Posteriormente, foram 

direcionados ao jardim da escola. Em seguida, colocou-se em mesas 

separadas para cada grupo com uma amostra de solo diferente, duas equipes 

tinham os bolsistas, e uma equipe ficou responsável pela professora 

supervisora, para auxiliar na visualização dos materiais e orientá-los em 

possíveis duvidas que surgiriam acerca das características dos solos. 

 Os alunos tinham que visitar as 3 mesas, para responder uma atividade 

avaliativa, contendo 4 perguntas discursivas, que ocasionaria como parte da 3ª 

avaliação. Assim, os educandos foram observando cada material exposto, 

principalmente de acordo com a sua coloração, composição e textura. 

 

A PRÁTICA E A DESCOBERTA CIENTÍFICA  

           No decorrer da prática, surgiam diversos comentários, dos quais vale 

destacar de uma aluna que comentou (1) “a minha mãe tem uma plantação em 

casa, agora sei qual solo ela usa”, e a outra, (2) “uma vez eu vi uma minhoca 

na terra e matei ela por achar que era nojenta e que estava fazendo mal para 

as plantas da vovó, agora eu sei que não”. Estes comentários mostram que os 



351 

 

alunos através da aula prática aprendem a tirar conclusões e desenvolvem a 

capacidade de explicar o meio em que vivem. 

 Vale destacar, que os estudantes tinham a opção de tocar nos solos 

para avaliar sua consistência e responder as perguntas que foram elaboradas, 

o que foi bem interessante porque a maioria deles tiveram a curiosidade de 

tocar. É importante pontuar também, a facilidade que os alunos do 6° ano 

tiveram ao relacionar os tipos de solos das bancadas com os solos que eles 

são acostumados a ver todos os dias, mostrando que o ensino deste assunto 

não foi compreendido de maneira isolada, visto que, os estudantes 

conseguiram relacionar com o seu dia a dia, dando sentido ao estudo daquele 

assunto. Assim, destaca-se a relevância da ligação entre a teoria e a prática. 

Ao final da atividade no jardim da escola, os alunos voltaram para a sala de 

aula e tinham a opção de discutir em grupo o que foi trabalhado na prática para 

responder perguntas elaboradas para esta atividade que era de cunho 

avaliativo. 

           Nota-se que a atividade prática foi bem aceita pelos alunos, e que o 

interesse despertado neles foram facilmente percebidos através das inúmeras 

perguntas e complementações, sendo algumas mencionadas acima, que eles 

faziam no decorrer da aula. Dada a opção de discutir em grupo, percebeu-se 

nos estudantes o entusiasmo proporcionado através da aula prática até mesmo 

após seu término e também da descoberta cientifica em que eles usufruíram. 

Tendo em vista a importância de aliar a prática a teoria, e com base nas 

leituras de atividades semelhantes desenvolvidas na sala de aula, as limitações 

encontradas são referentes ao uso excessivo do livro didático, que como 

mencionado anteriormente apresenta ausência ou inadequação de 

informações, e quanto as potencialidades, a atividade prática em geral, 

proporciona um ganho de conhecimentos satisfatórios quando se tem 

organização e planejamento adequado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O aprendizado em sala de aula não deve estar voltado apenas para o 

professor como detentor do conhecimento, e sim, voltado para a aplicação de 

métodos em que o educando se torne sujeito ativo deste processo de ensino-
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aprendizagem, desta forma, a aula prática colaborou para que isso 

acontecesse. Os alunos demonstraram interesse pela prática quando foram 

levados a pensar sobre a importância do solo e suas questões 

socioambientais. Levando em consideração a educação como principal meio 

de transformação social, foi possível observar que os estudantes se mostraram 

questionadores, intimamente relacionando a sua vivência, na medida em que a 

aula prática aconteceria.  

 Vale destacar também, que a atividade proposta se aproximou do que se 

aborda nos PCN’s de Ciências e na BNCC do ensino fundamental, e que a 

atividade não teve como propósito excluir a aula teórica, e sim mostrar a 

importância que a prática tem ao facilitar o entendimento dos conteúdos 

trabalhados em sala, possibilitando o diálogo entre o aluno e o mundo que o 

cerca. Além disso, perceber o entusiasmo da maioria dos estudantes foi muito 

satisfatório, tanto para os estagiários, quanto para a professora supervisora, 

que melhorou e transformou sua prática docente. Por fim, destaca-se a 

interação que o projeto PIBID proporcionou aos estagiários de aliar a teoria 

vista na Universidade com a prática vivenciada na sala de aula. 
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RESUMO: O presente trabalho constitui-se em um relato de experiência junto ao 
Programa de Bolsas e Iniciação à Docência (PIBID-Biologia), da Universidade Federal 
do Pará realizado na Escola Professora Yolanda Chaves. As experiências vivenciadas 
descrevem as ações desenvolvidas na turma do EJA, que objetivaram contribuir para 
nossa formação inicial, a partir de atividades prático-objetivas como ferramenta 
pedagógica para estimular o aprendizado dos alunos, tendo em vista abordar as 
necessidades sociais e pedagógicas dos mesmos através de dinâmicas, seminários, 
aulas expositivas, exercícios e a apresentação de um filme. Portanto, as atividades do 
PIBID têm contribuído para o conhecimento sobre as realidades de ensino nas escolas 
públicas, bem como a construção de nossa prática docente. 
 

PALAVRAS CHAVE: EJA, Formação inicial, Ensino e Aprendizagem, Atividades. 

 

INTRODUÇAO  

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino, 

que sofreu esquecimento, ou mesmo passou despercebida por muito tempo. 

Todavia, está amparada legalmente e tem por foco pessoas que na idade ou 

oportunidade apropriada não puderam estudar. O ensino da EJA em seu 

contexto social atual, apresenta certa limitação e inadequação às dificuldades 

de vida e aprendizado dos alunos, motivos estes que tem gerado desinteresse 

e evasão escolar.   
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Segundo Carbone (2013, p. 13), deve-se planejar o conteúdo a ser 

desenvolvido na EJA de acordo com as necessidades de cada aluno, levando 

em consideração as dificuldades e as potencialidades de cada um, buscando o 

melhor método no processo de ensino-aprendizagem. Por isso, no projeto 

buscou-se desenvolver atividades que se adaptem às dificuldades, ao tempo e 

a vida extraescolar dos alunos. Dentre essas ações, está o conhecer, o 

explorar e o aprender através de alguns recursos pedagógicos simples, tais 

como, maquetes, dinâmicas e filmes. 

Os educadores que se comprometem com a Educação de Jovens e 

Adultos, tem que possuir consciência da necessidade em buscar mecanismos, 

métodos e teorias à realidade dos alunos e que os estimulem a permanecer na 

escola, ou seja, o professor é o mediador do conhecimento, que necessita “(...) 

estar junto ao educando e procurar superar com o educando o seu não saber e 

suas dificuldades, em uma relação de troca onde ambas as partes aprendem” 

(FREIRE, 1999, p. 153).  

Uma das grandes preocupações de Paulo Freire era com a postura e 

responsabilidade profissional do educador. Essa ideia se confirma quando diz 

que “os professores da EJA precisam se adaptar em receber em sua sala de 

aula alunos com mais idade e que não tiveram acesso ou que por algum motivo 

não puderam concluir o ensino na idade própria. 

Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência das atividades 

desenvolvidas no Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) a fim 

de contribuir para o processo de aprendizagem dos estudantes da EJA, e suas 

dificuldades pedagógicas, despertando a participação, interação e assimilação, 

visto que os mesmos são pouco participativos nas aulas, sendo pela vergonha, 

falta de estímulo ou pelo cansaço da vida extra escolar já que a maioria destes 

alunos são pais, mães e trabalhadores.  

 

METODOLOGIA 

Em virtude, das dificuldades eminentes ao ensinar ciências e acentuada 

quando se trata da EJA, durante o estágio temos buscado trabalhar atividades 

práticas dentro da sala de aula que sejam atrativas para se aprender ciências 

e, assim estimular o aprendizado e a participação dos jovens e adultos, 
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demostrando que o ato de ensinar e aprender pode ser feito de forma dinâmica 

e eficaz. 

O trabalho está dividido em dois momentos: o PIBID na escola, 

contextualizando o projeto e a escola-parceira, e as vivências e o relato de 

experiência, que está descrito em dois momentos do estágio: 

1º momento, será relatado as observações da dinâmica da sala de aula 

e as dificuldades enfrentadas na vivência de sala de aula. 

2º momento, descreveremos as atividades com a turma, no qual foram 

utilizadas ferramentas metodológicas que contribuísse para despertar o 

interesse, a curiosidade e a participação dos estudantes. Dentre as atividades 

executadas em sala estão: dinâmicas, seminários, aulas expositivas com o 

auxílio de maquetes, exercícios, revisão de conteúdos e a apresentação de um 

filme (Uma Prova de Amor). 

 

O PIBID NA ESCOLA YOLANDA CHAVES 

O Subprojeto PIBID-Biologia vem sendo desenvolvido nessa escola 

desde o segundo semestre do ano de 2018 até o ano corrente, no entanto a 

experiência aqui relatada contempla os oito primeiros meses de 

desenvolvimento do Projeto. O subprojeto de Biologia é desenvolvido em três 

escolas, porém focaremos apenas na Escola Estadual Profa. Yolanda Chaves, 

situada em zona urbana, no bairro da Aldeia, cidade de Bragança-PA. A escola 

atualmente conta com o estágio de 10 (dez) bolsistas ID e 01 (uma) professora 

supervisora, distribuído nas séries de 1ª Etapa de EJA, no período noturno. 

 

AS VIVÊNCIAS E RELATO DE ATIVIDADES  

Segundo Carbone (2013, p. 13), o professor necessita ter consciência do 

seu papel como transformador no contexto educacional e defender a qualidade 

do ensino a que se propõe ensinar e garantir ao seu aluno uma educação de 

qualidade. Para tanto, um importante fator para ser atingir o objetivo dessa 

transformação, está configurado na premissa do professor conhecer a 

realidade de seus alunos, e assim então trabalhar com situações que venham 

de encontro às necessidades destes e garantir assim, a eficácia do 

aprendizado. 
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As atividades tiveram como objetivo vivenciar experiências em sala de 

aula, pois conhecíamos até então, só a teoria dentro da Universidade. Neste 

momento inicial que se configurou pela observação da turma, da dinâmica de 

sala de aula, o que permitiu conhecer os alunos, e assim proporcionou 

evidenciar aspectos como: as limitações, o desinteresse refletindo na falta de 

participação dos alunos e a limitação de conteúdo. Esta última, foi a que mais 

me chamou atenção, pois se tratando das turmas da EJA, o que eles viam era 

apenas uma “pincelada” sobre os assuntos, como a professora costumava 

dizer, o que está ligado a hora/aula limitada, a escassez de recursos 

audiovisuais e a estrutura educacional da EJA que não permite a atenção 

necessária a todas as habilidades específicas que o ensino exige. 

O conteúdo trabalhado durante o segundo semestre foi Citologia, no 

qual foram abordadas as funções, características e os conceitos das células, 

da membrana plasmática, do RNA e do metabolismo. Dentre as distintas 

atividades mencionadas na metodologia elegemos para reflexão e análise 

desse trabalho as seguintes: 

 

Atividade 1: “Maquete Plasmática”   

Objetivo: Facilitar a aprendizagem da estrutura e função das organelas 

celulares. 

Descrição: A atividade foi trabalhada com um grupo de vinte (20) alunos, no 

primeiro momento houve a explanação do assunto: membrana plasmática e 

organelas celulares com auxílio de uma maquete para explicitar suas 

respectivas estruturas e funções (Figura 1A). Posteriormente, foi realizada uma 

dinâmica com a participação dos alunos, pedindo que usando suas mãos 

unidas representassem uma célula, onde cada par simulava uma 

parte/estrutura da membrana, e dependendo das funções os alunos iam se 

movendo conforme orientação e especificidade de cada organela (Figura 1B). 

Durante toda a atividade, enquanto explicávamos, incentivamos os alunos a 

formularem perguntas e assim, sanarem possíveis dúvidas quanto ao assunto 

estudado. 



358 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: (A) Explicação do assunto com auxílio da maquete; (B). Dinâmica sobre a membrana 

plasmática. 

No desenvolver da atividade foi possível observar maior interesse e 

participação dos alunos, refletindo em uma significativa melhora na confiança e 

aprendizagem dos mesmos. Com isso, percebemos que os estudantes se 

envolvem e aprendem mais quando há mediação pedagógica e recursos que 

facilitam a aprendizagem como a dinâmica e a maquete utilizada. 

 Por isso, a integração entre teoria e prática favorece o aprendizado, 

desperta o interesse e a participação ativa dos alunos, o que é verificado por 

meio dos questionamentos e busca pelas respostas e reflexões a respeito do 

assunto abordado, garantindo a exploração de conteúdos de forma 

diferenciada (VEIGA, 2006).       

 

Atividade 2: Seminário sobre membrana plasmática. 

Objetivo: Proporcionar a assimilação do conteúdo e desenvolvimento da 

comunicação oral. 

Descrição: A atividade foi proposta como ferramenta para trabalhar com 

atividades práticas de forma simples. Vale ressaltar, que nenhum aluno dessa 

turma havia feito esse tipo de atividade (apresentação oral/seminário). Nas 

duas semanas seguintes dedicamos as aulas para a confecção e organização 

dos trabalhos (Figura 2), pedimos que durante a aula os alunos montassem 

sua apresentação na cartolina ou no computador, de forma que pudéssemos 

observar, orientar e esclarecer dúvidas.  

  

A B 
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Figura 2: Orientação e  Produçao de cartazes para o seminário sobre membrana plásmatica. 

 

Vale ressaltar que foi uma atividade muito especial, já que nenhum dos 

alunos nunca tinham apresentado um seminário em sua vida escolar. É 

interessante que após as aulas, alguns alunos mandavam mensagens pedindo 

ajuda, dicas e esclarecendo dúvidas, muitos estavam realmente preocupados e 

nervosos e pareciam confiar inteiramente em nós, o que é muito gratificante. As 

atividades de ensino socializado (seminário) são centralizadas na ação 

intelectual dos alunos sob o objeto da aprendizagem por meio da cooperação 

entre os grupos e auxilio do professor, além da finalidade de facilitar a 

aprendizagem, mas também promover um ensino crítico e criativo (VEIGA, 

2006, p. 104).  

Durante o desenvolvimento das atividades descritas acima e seus 

resultados percebemos o valor dessa experiência para nossa formação 

docente, e refletir na necessidade de utilizar métodos simples e criativos de se 

ensinar, incentivando a participação e a aprendizagem, como Nóvoa (2017) 

ressalta o importante papel que a Universidade tem um a desempenhar na 

formação de professores, seja pela sustentação científica e produção cultural. 

Contudo, a bagagem essencial de um professor adquire-se na escola, através 

da experiência e da reflexão sobre a experiência. Esta reflexão não surge do 

nada, por uma espécie de geração espontânea. Mas, esta tem regras e 

métodos próprios. 
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem 

sido de fundamental importância para nossa futura atuação como docente, pois 

contribui e muito para a formação inicial de discentes de licenciaturas, 

revelando experiências diferenciadas, na forma de transformar e melhorar a 

prática docente. Além de proporcionar o desenvolvimento do senso crítico 

sobre as realidades de ensino nas escolas públicas, bem como a 

ressignificação da prática docente. Dessa forma, o contato com a realidade do 

processo de ensino, escola, alunos, atividades, planejamento e a professora 

supervisora, bem como, as dificuldades, angústias, experiências e 

responsabilidades nos permitem uma reflexão sobre a ação e pela ação. 

Vale ressaltar que as atividades desenvolvidas foram pensadas, 

organizadas e aplicadas a partir das necessidades apresentadas pelos alunos. 

E ao longo das atividades foi possível observar a melhora no processo de 

desenvolvimento e participação dos alunos no ambiente escolar. O que se 

configura como essencial, principalmente, quando se trabalha com turmas de 

EJA, um público diferenciado, com um cabedal do conhecimento empírico, e 

que na maioria das vezes, não são contemplados pelo processo de ensino 

formal, levando assim, em um ensino limitado e com pouca motivação. Porém, 

a aplicação das atividades em sala contribuiu, não só no processo de ensino-

aprendizagem, como também a despertar o interesse, a curiosidade e a 

participação dos estudantes, através de atividades que se adequam as 

necessidades pessoais e sociais dos alunos. 
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Eixo 3: Processos de Ensino e Aprendizagem: Metodologias de ensino com 

foco na aprendizagem significativa; interações professor-aluno e aluno-aluno 

na construção de conhecimentos em Ciências e Biologia; uso de tecnologias 

educacionais; análise de níveis de compreensão de conceitos científicos em 

sala de aula. 
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RESUMO: Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa de abordagem 
qualitativa, iniciada no primeiro semestre de 2019, com o objetivo de conhecer 
proposições para o ensino de Botânica que foram apresentadas no XI Encontro 
Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, último ENPEC e no VI Encontro 
Nacional de ensino de Biologia, penúltimo ENEBIO. Para a coleta de dados, buscou-
se nos títulos, palavras-chave e nos resumos desses artigos palavra ou expressão que 
fizesse alusão ao ensino de Botânica. Os resultados mostram que em sua maioria os 
artigos desses eventos trazem proposições para a melhoria do ensino de Botânica, no 
entanto, tais proposições são pouco inovadoras. 

Palavras-chave: ensino de Botânica, educação científica, ensino formal. 

 

INTRODUÇÃO 

Partindo do entendimento que as políticas públicas para democratização 

da educação escolar trouxe para a escola pública diferentes perfis de 

discentes, que por sua vez, apresentam diferentes necessidades educacionais, 

então, entende-se que atualmente o professor necessita ter um maior domínio 

de técnicas e estratégias pedagógicas para poder conseguir atender o maior 

número de necessidades educacionais (IMBERNÓN, 2010; 2016).  

Considerando o que está posto pelo Artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional: “A educação, dever da família e do Estado, inspirada 

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade, tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996, p.1), percebe-se 

então que atualmente o papel da escola não é somente a transmissão de 

mailto:alexfigueredoatm@gmail.com
mailto:reginaldos@ufpa.br
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conteúdos escolares para preparar os alunos para o ingresso no ensino 

superior, como tradicionalmente foi a principal função da escola de Educação 

Básica, em especial, no nível de educação escolar que hoje denominamos por 

Ensino médio.  

Com essa atual função, a escola passa então a necessitar de professores 

com maior domínio de conhecimentos teóricos e práticos sobre três aspectos 

fundamentais: conhecimentos sobre uma área e/ou disciplina de estudo, 

conhecimentos sobre como o sujeito aprende e conhecimentos sobre como se 

ensina de forma intencional, sistematizada e institucionalizada. (IMBERNÓN, 

2010; 2016). 

Assim como discorre Tardif (2012), na atualidade a profissão de professor 

exige conhecimentos que vão além do saber e do aplicar um determinado 

conteúdo escolar de forma estanque e pragmática. Ele precisa ter 

conhecimentos sobre como alguém adquire conhecimentos e como esse 

alguém adquire conhecimentos influenciado pela ajuda de outro alguém, 

intermediado por materiais didáticos. Em outras palavras, uma coisa é ter 

conhecimentos sobre Biologia, por exemplo, outra coisa é saber usar esse 

conhecimento para atuar como biólogo, e outra coisa ainda mais distinta é 

ensinar esse conhecimento a alguém dentro da concepção de ensino 

aprendizagem escolar que atualmente se concebe por meio de diferentes 

documentos oficiais, legislação educacional e diferentes publicações da área 

do ensino-aprendizagem da educação escolar. 

O ato intencional e sistematizado de ensinar pode facilitar a 

aprendizagem intencional do sujeito cognoscente, mas também pode dificultá-

la, confundi-la ou atrasá-la (WILLINGHAM, 2011). E essa dificuldade pode ser 

agravada quando o professor é obrigado e/ou necessita atuar no atendimento a 

perfis muito heterogêneos de educandos (TARDIF; LESSARD, 2008). Então, 

como essa aprendizagem vai se desenvolver, muito dependerá do domínio que 

o professor tem sobre os três aspectos citados nos dois parágrafos anteriores. 

Considerando, obviamente, os aspectos relacionados às condições em que o 

ensino-aprendizagem escolar será realizado, como, por exemplo, o interesse e 

a capacidade de aprendizagem dos alunos. 
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Frente ao exposto, então, este artigo apresenta e discute os resultados de 

uma pesquisa realizada no primeiro semestre de 2019, com o objetivo de 

conhecer proposições para o ensino de Botânica que foram apresentadas no XI 

Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, último ENPEC e no 

VI Encontro Nacional de ensino de Biologia, penúltimo ENEBIO. 

 

METODOLOGIA 

Para o levantamento de dados para essa pesquisa qualitativa, quanto a 

sua abordagem, exploratória, quanto aos seus objetivos e de levantamento, 

quanto aos seus procedimentos, foram analisados os anais do último Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (XI ENPEC) ocorrido em 

2017 e os anais do penúltimo Encontro Nacional de Ensino de Biologia (VI 

ENEBIO) ocorrido em 2016. Optou-se por analisar os anais do penúltimo 

ENEBIO porque até o momento em que este artigo foi produzido, os anais do 

VII (último) ENEBIO ainda não estavam disponíveis na internet. 

 Para a seleção desses artigos, seguiu-se então o seguinte plano 

metodológico. Primeiramente, buscou-se nos títulos e/ou nas palavras-chave 

alguma palavra ou termo que fizesse alusão ao ensino de Botânica. Então, ao 

ser selecionado pelo título e/ou palavra-chave, o resumo do artigo foi 

selecionado. Assim, resumos de trabalhos que, de algum modo, sinalizavam 

que o trabalho tratava sobre ensino de Botânica, foram então selecionados 

para serem lidos na integra. 

 Por não haver uma linha temática específica para os artigos que tratam 

do ensino de Botânica nesses dois eventos, então o trabalho de busca, 

segundo o critério supramencionado foi aplicado em todos os artigos desses 

dois eventos: 1.343 (mil trezentos e quarenta e três) artigos do XI ENPEC e 

699 (seiscentos e noventa e nove) artigos do VI ENEBIO. Com esse critério de 

seleção, foram então encontrados/selecionados 30 (trinta) trabalhos (Apêndice 

1) que falam sobre ensino de Botânica. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a análise sobre esses trabalhos, constatou que a maioria deles, 

33,3% foram produzidos por três autores, e que a maioria, quase que em sua 

totalidade, 96,6%, foram produzidos por pesquisadores vinculados à 

universidade pública, bem como, a maioria, 50%, são trabalhos oriundos da 

região Sudeste do Brasil, seguida da região Sul com 30% dos trabalhos 

apresentados nesses dois encontros de âmbito nacional   

O estudo constatou também que a maioria desses artigos, 53,3%, foram 

produzidos com colaboração indireta de professores da Educação Básica. Ou 

seja, quando os professores só participam como sujeitos investigados ou 

quando fornecem informações para as pesquisas, mas sem participar como 

coautores da pesquisa.   

O estudo constatou que, ao discutir sobre ensino de Botânica, 23,3%, dos 

artigos tratam sobre dificuldades dos professores para realizar a transposição 

didática de temas e conceitos científicos para conteúdos escolares conceituais, 

procedimentais e atitudinais. Outros 15,5% dos trabalhos tratam sobre as 

dificuldades dos alunos em relação ao entendimento e aprendizagem desse 

assunto (Botânica), e, 3,1%, trata da dificuldade de ambos (professor e aluno) 

em relação ao ensino-aprendizagem de Botânica.  

O estudo constatou que em 63,3% desses artigos há proposições de 

alternativas para o enfrentamento dessas dificuldades, porém, como está 

exposto no Quadro 1, a seguir, essas proposições não são novidades. Como 

se vê, tais proposições são em sua maioria recursos didáticos tradicionais e 

aulas práticas, também tradicionais. 

Proposições N° de artigos que 
apresenta a proposição 

Recurso didático tradicionais 6 

Aula prática 5 

Uso de novas tecnologias 3 

Sequência didática interativa 2 

Minicurso para os professores 1 

Curso de formação para professores 1 

Curso de férias para alunos 1 

Produção de horta escolar 1 

Quadro 1: proposições para melhorar o ensino de Botânica. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Em relação aos recursos didáticos que os trabalhos sugerem, são todos 

aqueles que o professor pode utilizar em sala de aula para torna suas aulas 

mais atrativas para os alunos, como por exemplo, jogos e modelos didáticos 

interativos que, assim como discorre Nicola e Paniz (2016), possivelmente 

desempenham papel importante no entendimento dos alunos sobre os 

conteúdos escolares mais complexos. Então, a utilização desses recursos 

didáticos traz um ganho significativo para a aprendizagem dos alunos. 

 As aulas práticas indicadas por esses trabalhos são aquelas que ocorrem 

fora da sala de aula, no jardim da escola, trilhas em reservas ecológicas, por 

exemplo. Embora o estudo tenha constatado que essa proposição não é 

novidade no recinto escolar, entende-se que tal proposição vai ao encontro 

daquilo que discorrem Freitas et al. (2012), onde se diz que o ensino de 

Botânica não deve ser apenas em sala de aula, mais sim em muitos outros 

locais vivenciados pelos alunos em seus cotidianos, incluindo aí o uso dos 

espaços não formais de ensino e aprendizagem. Esses autores salientam que 

é preciso que o professor se esforce o máximo possível para proporcionar 

esses momentos e oportunidades para os alunos aprenderem Botânica, mais e 

melhor. 

Ainda segundo Freitas et al., (2012), essas atividades práticas fora da 

sala de aula exigem mais do professor, já que ele vai precisar trabalhar muito 

mais que somente os conteúdos conceituais. Assim, ao sair da rotina do ensino 

tradicional pautado na transmissão estanque de conteúdos conceituais, o 

professor terá oportunidades para também contemplar os conteúdos 

procedimentais e atitudinais.  

Os trabalhos definem essas aulas práticas como a saída do professor e 

aluno da sala de aula para o laboratório de Ciências, para o jardim da escola 

ou para qualquer outro lugar onde é possível observar o reino Plantae, seus 

aspectos anatômicos, fisiológicos entre outros.  

Em relação à utilização de novas tecnologias, alguns artigos apresentam 

aplicativos para celular para que haja uma interação do aluno em sala de aula 

sem a necessidade de se deslocar para o laboratório de informática, esses 

aplicativos tratam da anatomia, diversidade e classificação das plantas e 

podem ajudar o professor, pois são bem dinâmicos além de trazerem diversas 
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imagens de diferentes tipos de plantas. Acredita-se que o uso dessas 

ferramentas se mostra importante, pois, de acordo com Oliveira (2013), tais 

ferramentas facilitam o acesso a novas informações, além de estabelecer uma 

relação entre professor e os meios de comunicação. 

As sequências didáticas citada nos trabalhos tem o intuito de proporcionar 

ao aluno um papel ativo no seu processor de ensino-aprendizagem, em um dos 

trabalhos os alunos fazem uma pesquisa em casa sobre os conhecimentos 

tradicionais sobre plantas medicinais e levam esses dados para serem 

discutidos em sala de aula, essas atividades se caracterizam como sequencia 

didática que de acordo com Zabala (1998, p. 18), são definidas como “um 

conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização 

de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos 

tanto pelos professores como pelos alunos”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Acredita-se que a realização de trabalhos como este se mostra 

significativo já que é importante esse detalhamento do que está sendo 

produzido para a área de ensino de Botânica considerando que estas 

publicações visam, principalmente, contribuir oferecendo apoio para o 

professor desenvolver um trabalho docente mais eficiente, tendo em vista as 

dificuldades do ensino formal e sistematizado, em especial, quando se trata de 

escola pública onde as necessidades educacionais do alunos tendem a ser 

mais heterogêneas. 
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Apêndice 1- Relação dos trabalhos do XI ENPEC e do VI EREBIO que foram analisados.  

RELAÇÃO DE TRABALHOS ANALIZADOS 

XI ENPEC 

O Ensino de Botânica na Licenciatura em Ciências Biológicas: uma revisão de 
literatura 

http://abrapecnet.org.br/enpec/xi-
enpec/anais/resumos/R1127-1.pdf 

Ensino e aprendizagem de botânica por meio de investigação por pesquisa e 
produção colaborativa de material didático 

http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-
enpec/anais/resumos/R1149-1.pdf 

Horta como ferramenta facilitadora do processo de aprendizagem num contexto 
interdisciplinar 

http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-

enpec/anais/resumos/R1421-1.html 

Ensino de Botânica: nos livros didáticos do Ensino Médio http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-
enpec/anais/resumos/R1823-1.pdf 

Sequência didática para o ensino de Botânica utilizando plantas medicinais http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-

enpec/anais/resumos/R2168-1.pdf 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo “Algas” de estudantes de licenciatura em 
Biologia 

http://botanicaonline.com.br/geral/arquivo
s/Ursi%20et%20al.%20XI%20ENPEC%2

02017.pdf 

Entendendo a evolução dos vegetais: avaliando uma metodologia alternativa 
sobre filogenia de plantas 

http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-
enpec/anais/resumos/R2599-1.pdf 

VI EREBIO 

Uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no ensino 
contextualizado de “fotossíntese”: uma proposta para o ensino médio 

https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/

anais/anais_vii_enebio_norte_completo_
2018.pdf 

Projeto jovens pesquisadores: ensino de biologia e divulgação científica em um 
espaço não formal de educação em Santa Teresa no Espírito Santo 

https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/
anais/anais_vii_enebio_norte_completo_

2018.pdf 

Uma experiência de modelagem de conteúdos biológicos no ensino médio 
https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/
anais/anais_vii_enebio_norte_completo_

2018.pdf 

Contextualizando a observação de pteridófitas 
https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/

anais/anais_vii_enebio_norte_completo_
2018.pdf 

Os movimentos epistêmicos e a construção de argumentos escritos no ensino 
superior 

https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/
anais/anais_vii_enebio_norte_completo_

2018.pdf 

Uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no ensino 
contextualizado de “fotossíntese”: uma proposta para o ensino médio 

https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/
anais/anais_vii_enebio_norte_completo_

2018.pdf 

Botânica na escola: uma proposta para o ensino de histologia vegetal 
https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/
anais/anais_vii_enebio_norte_completo_

2018.pdf 

Plantas medicinais: uma análise a partir de conhecimentos prévios 
https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/
anais/anais_vii_enebio_norte_completo_

2018.pdf 

Aprendendo botânica no ensino médio por meio de atividades práticas 
https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/
anais/anais_vii_enebio_norte_completo_

2018.pdf 
Atividades práticas em jardins e no laboratório de ciências no processo de ensino-
aprendizagem de botânica 

https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/
anais/anais_vii_enebio_norte_completo_

2018.pdf 

Princípios de desing para o ensino de botânica e zoologia num contexto evolutivo 
https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/
anais/anais_vii_enebio_norte_completo_

2018.pdf 
Uma viagem ao sertão nordestino: a formação inicial de Professores para o 
ensino da botânica 

https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/
anais/anais_vii_enebio_norte_completo_

2018.pdf 

Morfologia foliar: o ensino de botânica a partir da utilização da prática “caminho 
das folhas” 

https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/

anais/anais_vii_enebio_norte_completo_
2018.pdf 

Ciclo de vida das angiospermas: uma proposta de material didático como 
contribuição ao ensino e aprendizagem para deficientes visuais 

https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/
anais/anais_vii_enebio_norte_completo_

2018.pdf 

A experimentação no ensino de botânica: um relato de experiência 
https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/
anais/anais_vii_enebio_norte_completo_

2018.pdf 
Plantas medicinais e alimentícias não convencionais como estratégia no ensino 
de biologia com ênfase em botânica 

https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/
anais/anais_vii_enebio_norte_completo_

2018.pdf 

A experimentação no ensino de botânica em escolas estaduais em Pernambuco 
https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/
anais/anais_vii_enebio_norte_completo_

2018.pdf 
Botânica mediada por recursos multimídia: as contribuições de um software de 
autoria para o ensino dos ciclos reprodutivos dos grupos vegetais. 

https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/
anais/anais_vii_enebio_norte_completo_

2018.pdf 

Formação continuada em botânica para professores do ensino fundamental da 
D.E. – Região de Registro, SP. 

https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/

anais/anais_vii_enebio_norte_completo_
2018.pdf 

Vegetables, proposta didática no formato de jogo para o ensino de botânica na 
educação básica 

https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/
anais/anais_vii_enebio_norte_completo_

2018.pdf 

O uso das TIC no ensino de botânica: uma experiência no contexto do PIBID 
https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/
anais/anais_vii_enebio_norte_completo_

2018.pdf 
Kit morfoflor: recurso didático como promoção de ensino e aprendizagem de 
conteúdo de botânica 

https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/
anais/anais_vii_enebio_norte_completo_

2018.pdf 

Plantas tóxicas: “brincando com o perigo” 
https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/
anais/anais_vii_enebio_norte_completo_

2018.pdf 

 

 

 

 

http://abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R1127-1.pdf
http://abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R1127-1.pdf
http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R1149-1.pdf
http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R1149-1.pdf
http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R1421-1.html
http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R1421-1.html
http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R1823-1.pdf
http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R1823-1.pdf
http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R2168-1.pdf
http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R2168-1.pdf
http://botanicaonline.com.br/geral/arquivos/Ursi%20et%20al.%20XI%20ENPEC%202017.pdf
http://botanicaonline.com.br/geral/arquivos/Ursi%20et%20al.%20XI%20ENPEC%202017.pdf
http://botanicaonline.com.br/geral/arquivos/Ursi%20et%20al.%20XI%20ENPEC%202017.pdf
http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R2599-1.pdf
http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R2599-1.pdf
https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wpcontent/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf


371 

 

OFICINA DE JOGOS DIDÁTICOS DESENVOLVIDA COM ACADÊMICOS DE 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO INSTITUTO FEDERAL DO 

AMAPÁ 

Cleton André Monção de Oliveira 

Graduandos de Licenciatura em Ciências Biológicas – IFAP / redeytec@gmail.com 

Kariane da Silva Oliveira 

Graduandos de Licenciatura em Ciências Biológicas – IFAP / redeytec@gmail.com 

 

RESUMO: O uso de jogos didáticos no ensino de Ciências e Biologia apresenta-se 
como um recurso viável e significativo no processo de ensino-aprendizagem. O 
presente trabalho relata uma experiência de ministração de uma oficina de jogos 
didáticos realizada com acadêmicos de Ciências Biológicas, pertencentes ao Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, no município de Laranjal do 
Jari. As metodologias utilizadas foram compostas de três etapas: entrevistas com uso 
de formulários, diálogo expositivo/participativo e prática para a confecção dos jogos. 
Os resultados foram satisfatórios, e a metodologia utilizada contribuiu para a futura 
atuação desses docentes. 

Palavras-chave: jogo didático; ensino-aprendizagem; graduandos. 

 

O ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA 

 Com a ascendente evolução tecnológica e a interligação com os meios 

de informações, a educação e as metodologias de ensino devem estar inclusas 

de forma coerente nesta nova realidade (MELO, ÁVILA & SANTOS, 2017). 

Atualmente não se ensina mais como antes, onde o professor falava e o aluno 

anotava, é necessário analisar as formas de ensinar e aprender, para atender à 

exigência da sociedade do conhecimento (LONGO, 2012). 

 O ensino de Ciências e Biologia proporciona aos alunos o conhecimento 

da vida e contribui positivamente para a compreensão e atuação do ambiente 

que se encontra (ROCHA, SILVA & LIRA, 2010).  Conforme os Parâmetros 

Curriculares Nacionais-PCN (1998) o ensino das mesmas deve possibilitar a 

competência de pesquisar, buscar informações, formular questões, 

diagnosticar soluções e colocar em prática os conhecimentos adquiridos em 

sala.  

 Porém, Ciências e Biologia são disciplinas que muitas vezes não 

despertam interesse dos alunos, devido o uso de nomenclatura complexa e os 

assuntos serem de difícil compreensão (NICOLA & PANIZ, 2016).  
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 Diante desse pressuposto, é necessário que os docentes utilizem 

métodos e recursos diferenciados para incentivar e atrair a atenção dos 

discentes. Com isso os jogos didáticos surgem como instrumento de melhoria 

do ensino de Ciências e Biologia (MORAES & SOARES, 2017). Os jogos são 

uma alternativa para um melhor desempenho dos alunos em conteúdos com 

maior grau de complexidade, afirmam Gomes & Friedrich (2001). 

 

O JOGO DIDÁTICO COMO MÉTODO DE ENSINO 

 Longo (2017), retrata que com o uso dos jogos como recursos didáticos, 

metas são alcançadas no processo de ensino-aprendizagem, como a cognição 

(desenvolvimento da inteligência e da personalidade); afeição 

(desenvolvimento da sensibilidade e da estima e atuação no sentido de 

estreitar laços de amizade e afetividade); socialização (simulação de vida em 

grupo); motivação (envolvimento da ação, do desafio e mobilização da 

curiosidade) e a criatividade. Demostrando como o uso de alternativas de 

ensino pode contribuir para o entendimento do aluno e consequentemente a 

motivação do professor. Para Nicola & Paniz (2016) com os jogos didáticos o 

professor dinamiza a aula, constrói relações entre o aluno e o assunto 

discutido, além de promover a troca de conhecimentos, levando o aprendizado 

a concretizar-se. 

 Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo relatar a 

experiência ocorrida durante a ministração de uma oficina de jogos didáticos 

com acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

 

CENÁRIO DA EXPERIÊNCIA E PERCURSO METODOLÓGICO 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá-IFAP, 

campus Laranjal do Jari, sediou a experiência aqui discutida, a mesma ocorreu 

no ano de 2018, no evento denominado V Semana do Biólogo, contou-se com 

a participação de 15 acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, que no período cursavam o 4º semestre. 

 As atividades foram compostas de três etapas: entrevistas com 

utilização de formulários, diálogo expositivo/participativo e a prática para a 

confecção dos jogos didáticos. O uso de formulário é um dos instrumentos 
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primordiais para a investigação social, baseia-se em obter informações 

diretamente do entrevistado (OLIVEIRA et al., 2016). O formulário consistiu na 

busca de dados dos entrevistados como (idade e sexo) e análise do nível de 

conhecimento sobre os jogos didáticos, as perguntas foram: 

1- O que você entende por jogo didático? 

2- Já presenciou a utilização de algum tipo de jogo por professores, durante a 

observação no estágio I? Se sim quais? 

3- Os jogos poderiam contribuir na aprendizagem dos alunos? 

 No diálogo expositivo abordaram-se conceitos de educação, importância 

do ensino de ciências e biologia, o uso de novos métodos e recursos no 

processo de ensino-aprendizagem e a alternativa da utilização de jogos 

didáticos, onde apresentou-se alguns exemplos prontos já confeccionados 

pelos autores. Dividiu-se a turma em dois grupos, fez-se um breve resumo dos 

assuntos sobre zoologia, geologia e paleontologia, e na sequência realizou-se 

os jogos que foram denominados de: 

• “A lista dos animais” entregou-se uma folha de papel em branco a cada 

equipe, sorteou-se uma letra alfabética e os componentes das equipes 

listavam o maior número de animais que começasse com a letra 

solicitada, quem escrevesse mais nomes na lista em menos tempo 

ganhava a pontuação.  

• “A corrida da formiga”, estilo tabuleiro, escolheu-se aleatoriamente um 

participante de cada equipe, eles jogavam um dado e faziam-se 

perguntas relacionadas ao assunto dos artrópodes, se acertassem as 

respostas, conforme a numeração do lançamento do dado avançava-se 

de fase. 

• “Caminho das Eras”, organizado no mesmo estilo do anterior, as 

perguntas se basearam nas eras geológicas com foco em geologia e 

paleontologia. 

Na prática para a confecção dos jogos didáticos, fez-se uso de materiais 

como caixas de papelão, palito de picolé, cartolina, cola para papel, tesoura, 

régua, tinta e canetinha colorida. Após o término da confecção, testamos os 

jogos entre as equipes. Denominaram-se os jogos de: 
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• “Corrida da Minhoca”, jogo adaptado no estilo tabuleiro, as perguntas 

consistiam no assunto sobre anelídeos. 

• “A forca do esqueleto”, usando-se como base os ossos do corpo 

humano, cada aluno desenhou os ossos e fizeram plaquinhas que 

continha as palavras sim e não. O jogo funcionava baseado nos erros 

dos nomes dos ossos, se os participantes errassem o esqueleto seria 

montado, quem montasse primeiro perdia a jogada.  

 

CARACTERÍSTICAS E CONHECIMENTOS DOS PARTICIPANTES DA 

OFICINA 

 Com os dados do formulário, foi possível averiguar que doze (12) 

alunos eram do sexo feminino e (3) do sexo masculino, com idades variando 

entre 21 a 30 anos. 

No que se refere à pergunta sobre o que entendiam por jogo didático, 

obteve-se vários tipos de respostas. A seguir encontram-se fragmentos das 

declarações de alguns acadêmicos: 

[...] é um jogo que trabalha a didática de algum assunto. 

[...] eu acho que um jogo normal, tipo dama, dominó. 

[...] para mim deve ser algum tipo de jogo diferente, com regras 

diferentes. 

[...] só sei o que é jogo, didático deve ser relacionado à técnica 

que usa. 

 

Como o nome jogo é de fácil compreensão, os graduandos obtinham 

conhecimentos do assunto, porém o termo jogo didático ainda era 

desconhecido, todavia se mostraram interessados no assunto. 

Quanto o uso de jogos por professores nas aulas, durante a observação 

no estágio, (100%) respondeu que não se teve a oportunidade de visualizar. No 

que concerne à contribuição do uso de jogos para a aprendizagem dos alunos 

(40%) responderam que sim, que contribuiria e (60%) que não, evidenciando 

que o uso de jogos é discriminado ainda devido à ligação com brincadeiras e 

divertimentos. Pereira (2013) afirma que a ideia de jogo era associada ao 
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prazer, dessa forma não possuíam característica relevante para a educação e 

esse aspecto reflete em alguns professores atuais. 

Com o diálogo expositivo/participativo sobre o quadro da educação atual 

e a importância do ensino de Ciências e Biologia, observou-se que o assunto 

era de interesse, pois se relacionava a futura atuação dos acadêmicos, 

retrataram os desafios a serem enfrentados no processo de ensino e 

aprendizagem como a falta de estrutura das escolas, a desvalorização 

profissional e a falta de interesse dos discentes, assuntos retratados também 

no trabalho de Silva et al., (2015). 

Com o assunto falta de interesse dos discentes em pauta, o tema do uso 

de novas metodologias e recursos para o ensino de Ciências e Biologia se 

tornou propício, os acadêmicos se pronunciaram afirmando que práticas 

laboratoriais, saídas de campo e aparelhos multimídias eram recursos 

importantes para uma aprendizagem significativa. Com o uso de jogos 

didáticos incluídos na temática, os acadêmicos se mostraram atenciosos e 

curiosos a respeito desse tema. 

 

REALIZAÇÃO E CONFECÇÃO DOS JOGOS DIDÁTICOS 

Apresentou-se os jogos didáticos prontos que os autores já haviam 

produzidos, os participantes se mostraram animados para toca-los e saberem 

como deveriam executa-los, como as equipes já estavam divididas, explicou-se 

o funcionamento dos jogos e seus objetivos, os jogos se tornaram um atrativo 

na oficina, os alunos participaram com euforia e determinação, o jogo 

denominado “a lista de animais” os alunos demonstraram segurança no 

assunto, listando cerca de 55 animais por biomas, no “corrida da formiga” 

acertaram cerca de (87%) das perguntas sobre artrópodes, e no “caminho das 

eras” acertaram (95%) das perguntas sobre geologia e paleontologia, 

demonstrando que com os jogos didáticos houve uma fixação do assunto. 

Dessa forma, percebe-se que o jogo didático abrange todas as modalidades de 

ensino, da educação infantil ao superior (SILVA & SOUZA, 2015) 

Na confecção dos jogos se mostraram proativos e criativos, explicou-se 

o passo a passo para seguirem e quais metas seriam atingidas com os jogos, 

eles desenvolveram dois jogos, “a forca do esqueleto”, onde as equipes se 
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separaram e cada acadêmico desenhou um osso do corpo humano e “a corrida 

da minhoca”, que se mostraram engenhosos com seus desenhos e pinturas. 

Com o término da confecção e os jogos testados entre as equipes, os 

participantes se mostraram satisfeitos com seus trabalhos realizados, então 

certificou-se que os jogos são didaticamente viáveis para o uso do ensino de 

Ciências e Biologia.  

 

Figura 1: Jogos utilizados e produzidos na oficina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo dos autores, 2018. 

 

PERCEPÇÕES E REFLEXÕES FINAIS DA ATIVIDADE 

 Através dos resultados obtidos, confirmou-se que o uso de novos 

instrumentos e recursos no processo de ensino-aprendizagem se apresentou 

de forma satisfatória. Os jogos didáticos são alternativas significativas, pois 

além de promover uma correlação teoria-prática, os participantes desenvolvem 

habilidades como criatividade, cooperativismo e bom humor. Os jogos 

utilizados e confeccionados na oficina com os acadêmicos de Licenciatura em 

Ciências Biológica foram de baixo custo e fácil aplicação. E as atividades 

desenvolvidas contribuíram de forma significativa para a futura atuação desses 

docentes, principalmente em relação à preocupação com o desenvolvimento de 

seus vindouros educandos.  
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RESUMO:  Quando o tema a ser debatido em sala de aula tem um caráter 
polêmico e pode não apresentar o desenvolvimento adequado do saber 
pretendido, é necessário alcançar novos recursos didático-pedagógicos para 
solucionar este problema. Aqui apresentamos a experiência do Júri simulado 
no Tema Evolução Biológica, realizado com 216 alunos do IFPA, Campus 
Itaituba, onde foi realizado um novo modelo de trabalho, obtendo-se excelentes 
resultados e desenvolvimentos acadêmicos e críticos dos nossos alunos. 

Palavras-chave: Ensino, Avaliação, Júri simulado, Evolução Biológica. 

 

DESCRIÇÃO 

Este trabalho foi uma metodologia de avaliação do ensino-

aprendizagem, com integração de modelos avaliativos tradicionais, tais como 

apresentação oral, expositiva, debates e representação; junção de turma de 

diferentes cursos do Ensino Médio Integrado e um conjunto de avaliadores 

multidisciplinares, desenvolvido para a formação de habilidades e 

competências através do desenvolvimento das bases conceituais da biologia, 

sociologia, religião, filosofia, entre outras áreas, conforme descrição seguinte. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Atribuições do Projeto 

• Natureza: Avaliação do Ensino-aprendizagem; 

• Local de Execução: Turmas de 2° Ano do Curso Técnico Integrado em 

Edificações, Informática e Saneamento, dos anos de 2012 e 2014, e Turma de 

mailto:liz.pereira@ifpa.edu.br
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2° Ano do Curso Técnico Integrado em Informática, do ano de 2018, do IFPA, 

Campus Itaituba; 

• Disciplina: Biologia 2, atendendo um total de 216 alunos; 

• Objetivos pedagógicos: Aprendizado do Conteúdo de Evolução da 

disciplina de Biologia 2, buscando o desenvolvimento crítico do pensamento 

dos alunos, através da busca individual e coletiva do conhecimento; 

• Período de execução: De 2012 a 2018. 

 

Etapas de execução 

Observatório prévio e concepção do projeto 

Desde o período de minha formação universitária, observei à dificuldade 

dos alunos em compreenderem o tema Evolução apenas por aulas expositivas, 

seminários e provas escritas. No exercício da profissão docente em Ciências e 

Biologia, desde o ano de 1996, em todas as turmas que ministrei aulas, em 

todas as modalidades de ensino, o tema Evolução sempre foi recebido com 

muitas restrições e defesa por parte dos alunos. Daí, compreendi que era 

imperativo que os alunos pudessem ter o empoderamento necessário sobre as 

discussões desta temática. E assim, foi modelado o Projeto “O julgamento da 

Evolução”. 

 

Execução do projeto 

Primeiramente os alunos recebem as informações básicas pertinentes 

ao tema Evolução, através de duas palestras gerais sobre as Teorias da 

Evolução existentes, para iniciarem a intimidade com o assunto. Neste 

momento, toda natureza de questões são debatidas e respondidas. 

No segundo momento, os alunos são divididos em dois grandes grupos, 

por afinidades, desde que o número de participantes seja equânime. Após a 

divisão, as duas maiores teorias da Evolução são sorteadas entre os dois 

grupos: um para trabalhar a Teoria de Darwin e o outro a de Lamarck. Os dois 
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grupos têm 60 dias para pesquisarem e organizarem-se para o grande dia da 

culminância, quando será apresentado o julgamento. 

 

Organização do Juri Simulado 

Em cada grande grupo, tem-se um membro que representará o 

postulante da teoria a qual irá apresentar, que virá caracterizado com 

vestimentas e detalhes deste, podendo ser de qualquer gênero, para ocupar 

esta posição (normalmente escolhida entre os membros do grupo, alguém que 

tenha as características físicas mais próximas do apresentado). 

São formados quatro subgrupos dentro de cada grande grupo, a saber: o 

dos advogados da defesa da teoria sorteada; o das testemunhas de defesa; do 

dos advogados de acusação, que atuarão contestando a teoria do outro grande 

grupo; e as testemunhas de acusação. 

Ao longo dos 60 dias, pesquisas são feitas na busca de informações 

precisas sobre os autores das duas teorias, suas histórias, amigos, cientistas 

afins e contras, documentos, vídeos, enfim, tudo que possa ser associado ao 

fato em julgamento. 

Reuniões são conduzidas dentro de cada grande grupo, com atas e 

listas de frequência para que se tenha o acompanhamento dos trabalhos, de tal 

modo que um grupo não deverá saber o que o outro grupo está pesquisando, 

nem tampouco quem será o membro que ser caracterizará com o postulante da 

teoria em discussão. 

Todo o material compilado deverá constar em um dossiê, que será 

entregue no dia do julgamento, por grupo, como as provas a favor e contra as 

teorias em discussão. 

No dia do julgamento, é realizado o sorteio da ordem de apresentação, 

sendo na seguinte ordem: 

- A primeira teoria que foi sorteada, inicia a apresentação com a entrada do seu 

postulante devidamente caracterizado, que apresentará a sua biografia. 
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- Segue-se com o subgrupo de advogados de defesa da referida teoria, com 

suas provas e testemunhas, que também devem vir caracterizadas. 

- Na sequência, vem o próximo grande grupo, com o seu postulante, também 

caracterizado, e sua equipe de defesa com provas e testemunhas. 

- A partir desta fase, o primeiro grande grupo que apresentou, segue agora, 

com a acusação contra a teoria do segundo, mostrando suas falhas e 

impropriedades. 

- O segundo grupo, tem um período de réplica, e depois a palavra retorna ao 

primeiro grupo para as alegações finais. 

- O mesmo procedimento se faz com o outro grande grupo. 

Cinco jurados, escolhidos e secretos, estão no auditório acompanhando 

todas as apresentações. Normalmente, profissionais das áreas acima citadas, 

bem como pessoas comuns da sociedade. 

 Ao final, os jurados reúnem-se em sala separada, e dão os seus votos 

que serão abertos em público, pelo Docente da disciplina, que faz o papel de 

juiz neste evento. Assim, é lida a sentença, dando a vitória à teoria melhor 

apresentada e defendida por um dos grandes grupos. 

 

REFLEXÃO TEÓRICA, ANÁLISE E AVALIAÇÃO 

Quando observamos a pedagogia de John Dewey que sustentava a 

teoria de que a educação das crianças devia basear-se na abordagem de 

solução dos problemas – o que chamou de “aprender fazendo”, onde a teoria é 

levada à ação prática, reforçando o ato de apreender conhecimentos para uma 

formação geral favorecendo todos os campos da atividade humana (SCHMIDT, 

2009), vemos a experiência da defesa e acusação dentro de um julgamento 

como estratégias didático-pedagógicas para o crescimento da formação 

cidadã, da busca de conhecimento, a partir de elementos de base que foram 

fornecidos em sala de aula. 
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Anísio Teixeira apresenta a defesa e a caracterização de uma escola de 

educação integral, dentro do seu pensamento crítico. As bases sobre as quais 

o autor formulou sua concepção de educação integral são, resumidamente, o 

entendimento de que educação é vida e não preparação para a vida. E 

realizando uma análise crítica sob a óptica deste baluarte da educação 

brasileira, poderíamos dizer que estamos na trajetória correta, uma vez que o 

próprio Anísio diz que o homem se forma e desenvolve na ação, no fazer-se, e 

não por algum movimento exógeno de aprendizagem formal, fundamentos 

estes baseados na filosofia social de John Dewey, que pressupõe a 

“reconstrução” da experiência como base de aquisição do saber, criando um 

modo de vida democrático (CAVALIERE, 2010). 

Assim, o ato do aluno buscar, ele mesmo, os escritos, imagens, vídeos, 

todos os tipos de documentos sobre o tema Evolução, faz com este percorra, 

por si só, a sua própria viagem na descoberta e discussão deste tema. Deste 

modo, promovendo uma educação com profundidade, onde o conhecimento 

não é recebido pronto, mas sim, feito com as mãos dos próprios alunos. 

Fala-se de interdisciplinaridade, mas por toda a parte o princípio da 
disjunção continua a separar às cegas. Aqui e ali, começa-se a ver 
que o divórcio entre cultura humanista e a cultura científica é 
desastroso para ambas, mas os que se esforçam para estabelecer a 
ponte entre elas continuam a ser marginalizados e ridicularizados. 
(MORIN, 2001, p. 288). 

 

 O debate, a discussão, a construção do saber, nos leva a reflexões 

construídas e não aprendidas a partir da experiência de terceiros. É libertador 

ver o desenvolvimento dos trabalhos executados por nossos alunos nesta 

temática. 

 Em todas as turmas trabalhadas, o empenho foi integral em todos os 

grandes grupos. A formação do caráter coletivo, mútuo, de forma amparada, 

fez com que esta experiência rendesse excelentes frutos de discussão, bem 

como a apresentação de informações que não estavam em seus livros 

didáticos, muito acima da média da científica imposta por métodos fechados, e 

sem a possibilidade de crescimento. 
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 Toledo e Jacobi (2013) dizem que: 

“assim, considera-se fundamental a realização de estudos que 
analisem princípios teóricos e práticas de metodologias como a 
pesquisa-ação, de forma a contribuir para seu constante 
aprimoramento.” 

 

 Dentro do contexto aqui apresentado, o fato dos alunos receberem o 

estímulo dentro de sala de aula, irem pesquisar e aprofundar este saber 

recebido, e depois apresentarem com contextualização no método do júri 

simulado, aberto à comunidade acadêmica e sob a diversidade de olhares 

conceituais, corrobora com os autores acima, quanto ao modelo de pesquisa-

ação aplicada ao contexto de sala de aula. Sendo assim, uma experiência 

enriquecedora. 

Este método passou a ser usado no cotidiano do tema Evolução, em 

todas as turmas que ministro aulas, desde então, independente do nível e 

modalidade de ensino, o desenvolvimento do potencial integral de um dado 

conhecimento, sempre deve ser a busca do educador. 
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RESUMO: Avaliando a dificuldade com os conteúdos de Biologia em turmas do ensino 

Técnico Integrado do IFPA, Campus Itaituba, foi idealizado o projeto de sinergia 

curricular, interdisciplinar, com integração de saberes, através da indissociabilidade do 

ensino, pesquisa e extensão. A execução do projeto constituiu da criação de um 

Objeto Virtual de Aprendizagem com a finalidade de aprofundar os conhecimentos dos 

alunos em Biologia, especificamente o Sistema de doação e recepção de sangue, 

ABO. Foram criados quatro OVA’s: Collect Blood®, Blood Floating®, Following Blood® 

e Blood Race®. A criação de Objetos Virtuais de Aprendizagem mostrou-se uma ótima 

ferramenta para o ensino de Biologia 2, podendo ser sugerida como método efetivo 

para novas experiências educacionais. 

Palavras-chave: Ensino, Integração, OVA, Biologia, Programação. 

 

INTRODUÇÃO  

A concepção primeira do ensino integrado, especialmente filosófica, 

pressupõe integração de todas as dimensões da vida no processo formativo, 

trazendo em seu bojo a formação do ser humano integral, onde os conteúdos 

das disciplinas da educação de base comum são associadas às disciplinas do 

conjunto tecnológico, específicas a cada curso, unindo-se a isto as 

experiências de cada indivíduo, através de um processo de contextualização. 

Referências? (texto da própria autora) 
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Todo esse arcabouço, em teoria, tem uma conjugação perfeita, porém, 

na prática, por vezes a educação integrada não passa de uma grande “colcha 

de retalhos”, apresentando fronteiras quase intransponíveis entre os seus 

componentes curriculares, gerando lacunas de interseção de saberes, 

formando profissionais que em sua apresentação técnica, assemelham-se a 

uma tabuleiro de quebra-cabeças com partes desmontáveis e sem conexão, 

onde se tem saberes individualizados e sem uma razão que possa os ligar de 

forma harmônica e homogênea. Referências? (texto da própria autora) 

Assim, em face dessas lacunas apresentadas entre os conteúdos das 

disciplinas de base comum e as disciplinas técnicas observadas no ensino 

técnico integrado, surgiu a possibilidade de explorarmos esse território 

disponível, onde se transformou a disciplina técnica em ferramenta, e a 

disciplina da base comum em objeto de trabalho; através da junção dos 

conhecimentos técnicos da disciplinas Programação Web e Programação de 

Aplicações para Comunicações Móveis e Biologia, na Turma TI14, do Curso 

Técnico Integrado em Informática24 do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará, IFPA, Campus Itaituba, organizando a produção de 

Objetos Virtuais de Aprendizagem para o Ensino de Biologia, dos quais iremos 

tratar neste trabalho. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho é um projeto de sinergia curricular, interdisciplinar, com 

integração de saberes, através da indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão, para a produção de objetos vituais de aprendizagem, games, para o 

ensino de biologia, conforme descrição seguinte. 

 
24 A organização das disciplinas do curso técnico integrado de Informática do IFPA, Campus 
Itaituba, é composta dos temas que compõem o conjunto da base comum (língua portuguesa, 
matemática, geografia, biologia, história, física, sociologia, química, filosofia, línguas 
estrangeiras, artes, educação física e redação) e do conjunto de matérias técnicas, que são 
vistas desde o início do curso, tendo-se assim, o ensino médio caminhando junto á educação 
profissional. 
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Os objetivos pedagógicos deste projeto foram, o aprendizado do 

Conteúdo de Genética da disciplina de Biologia 2; Prática do conhecimento 

adquirido nas disciplinas Programação Web e Programação de Aplicações para 

Comunicações Móveis; e Integração com a sociedade através da produção de 

Objetos Virtuais de Aprendizagem que visam diminuir o problema social de 

informações sobre doação de sangue, junto aos adolescentes e jovens. 

O conteúdo escolhido para a realização do projeto foi Imunogenética – 

Sistema ABO, que passou a ser apresentado e discutido em sala de aula 

através de aulas expositivas, discursivas e debates, que gerou a pesquisa 

sobre as dificuldades sobre a conquista de novos doadores de sangue por 

parte dos hemocentros no Brasil e suas constantes campanhas para 

manutenção de estoques reguladores. Assim sendo, foram realizadas reuniões 

interdisciplinares, para que os dois docentes compreendessem um o conteúdo 

do outro e as suas aplicações. Quatro equipes de alunos foram formadas, onde 

o desafio era de criar um Objeto virtual de aprendizagem cada uma, 

envolvendo o Sistema ABO, especialmente a doação e recepção de sangue 

através de parâmetros imunogenéticos. 

Os programas escolhidos para a execução dos OVA’s foram o Scratch 

que é uma linguagem gráfica de programação, que possibilita a criação de 

histórias interativas, animações, simulações, jogos e músicas, e o Construct 2 

que tem como foco a criação de jogos 2D, e vem com muitos recursos que o 

torna fácil, incluindo um sistema físico que permitem que os itens no jogo sejam 

governados pela lei da gravidade, como também bits gráficos e de sons como 

os sprites, fundos e efeitos de som. 

Após a criação, os OVA’s foram entregues com os seus respectivos 

relatórios, e apresentados aos Docentes das disciplinas envolvidas, seguindo-

se os testes de efetividade e posterior adequação de códigos fonte necessários 

para o registro oficial como um produto de inovação do IFPA, Campus Itaituba. 

Seguiu-se apresentações à comunidade interna e posteriormente à 

comunidade externa. 
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Finalizados todos os processos técnicos, os OVA’s após registros estão 

sendo incluídos no Projeto de Extensão “Doadores do Futuro” a ser 

desenvolvido junto aos hemocentros brasileiros, com a finalidade de 

desenvolver uma campanha junto a adolescentes e jovens de Escolas Públicas 

na busca da conquista de novos doadores de sangue, através de um programa 

de orientação precoce, com ferramentas atrativas e de uso simplificado, além 

de servirem de ferramentas de trabalho aos alunos de Licenciatura em 

Ciências Biológicas do Campus Itaituba, em seus estágios de prática de ensino 

em Biologia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Foram criados 4 OVA’s: Collect Blood®, Blood Floating®, Following 

Blood® e Blood Race®, todas com a finalidade de demonstrar a importância 

que tem na definição dos tipos sanguíneos e nos processos de compatibilidade 

entre estes. Aqui serão apresentados o Collet Blood® e o Blood Float®, como 

modelos de OVA’s. A apresentação dos resultados está fundamentada nos 

relatos apresentados pelos alunos, conforme segue. 

Descrição dos objetivos do projeto, pelos alunos: “Este trabalho tem por 

finalidade mostrar ao público em geral como funciona o sistema sanguíneo 

(transfusão de sangue). Bem como também alertar a sociedade da importância 

da doação de sangue. Uma vez que é um assunto bastante aceito por parte da 

sociedade, mas nem todo vez é assim, muitos indivíduos pensam que a 

doação de sangue lhe causara algum tipo de dano físico, mas sem saber eles 

que com um pouco do seu sangue certamente esse indivíduo poderá salvar 

vidas, por isso que devemos estarmos conscientizados no que se refere a 

transfusão de sangue, e levar para sociedade a importância que o sangue tem, 

pois muitas pessoas lutam nos hospitais em busca de um doador compatível, 

mas nem sempre é fácil, onde muitos morrem em busca de uma bolsa de 

sangue e na maioria das vezes não conseguem por conta da falta desse 

líquido. Portanto, para que nós possamos ver essas pessoas felizes novamente 

basta fazermos a nossa parte como cidadão consciente” (sic) (TI14, 2015). 
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Os OVA’s Collect Blood® e o Blood Floating®, foram desenvolvidos 

usando as ferramentas de programação Scratch e Construct 2, no qual ambos 

utilizam ferramentas diversificadas para criação de games. Os tipos 

sanguíneos foi o principal foco deste OVA, onde o público em geral interage e 

aprende ao mesmo tempo. Os jogos foram programados em 2D, sendo o 

primeiro jogo chamado Collect Blood®, criado no programa Scratch (sic) (TI14, 

2015). 

Collect Blood® (Figura 1) é um OVA plataforma 2D, criado a partir do 

programa Scratch, onde o principal objetivo é coletar as gotas de sangue de 

acordo com o tipo sanguíneo informado na tela inferior do jogo. O jogo contém 

03 fases divididas nos quatro tipos sanguíneos A, B, AB e O, conforme 

estudados em sala de aula (Figura 2). O jogo é bastante interativo, colorido e 

divertido, ensinando de uma forma divertida o tema abordado (sic) (TI14, 

2015). 

 

Figura 1. Tela inicial do OVA Collect Blood®. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 2. Interfaces do OVA Collect Blood®. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

Blood Floating® (Figura 3) é um OVA plataforma 2D, criado a partir do 

programa Construct 2, onde o principal objetivo é esquivar-se das gotas de 

sangue não compatíveis com a sua. O OVA contém apenas uma fase. Onde o 

mesmo apresentou do assunto tipos sanguíneos, estudado em sala de aula 

(sic) (TI14, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tela de instalação do OVA Blood Floating®. 

Fonte: TI14, 2015. 
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Com a realização dos testes iniciais dentro do IFPA, Campus Itaituba, a 

Turma TI14 foi convidada para participar da Exposição Agropecuária do 

Município de Itaituba e Região, em 2016, através da Coordenação de Extensão 

do IFPA, Campus Itaituba para promover a sua primeira ação com alunos do 

ensino fundamental da Educação Pública Municipal, atendendo as turmas de 

5° ao 8° Ano, apresentando de forma lúdica o processo de doação e recepção 

de sangue, numa programação que envolvia uma palestra dos orientadores do 

trabalho e a apresentação dos OVA’s apresentados como “jogos” para melhor 

compreensão da população a ser assistida. 

A receptividade foi muito boa e os alunos puderam ver o seu produto 

sendo apresentado e utilizado pela sociedade de forma satisfatória, levando ao 

pensamento crítico daqueles que estavam sendo beneficiados pela 

experiência, através de inúmeros questionamentos sobre o assunto ali 

apresentado: o Sistema de Transfusão e Recepção de Sangue. 

Após finalizado o projeto de extensão “Doadores do Futuro”, o próximo 

passo é buscar uma ação conjunta, interinstitucional, envolvendo o IFPA, 

Campus Itaituba, Hemocentros Brasileiros e as Secretarias Municipais de 

Educação. O projeto pretende realizar 4 etapas, a saber: a primeira local, 

acontecendo em Itaituba, junto com as Secretarias Municipais de Saúde e 

Educação; a segunda, Estadual, envolvendo IFPA, Campus Itaituba e a 

Fundação HEMOPA; a terceira, Regional, estendendo-se até o HEMONORTE, 

no Rio Grande do Norte, e a quarta e última, Nacional, em Brasília, junto ao 

Ministério da Saúde, com a proposta de formatar uma campanha nacional para 

sensibilização dos adolescentes e jovens para serem futuros doadores de 

sangue quando atingirem a maior idade. 

Desde 2003, Frigotto e Ciavatta já discutiam processos educacionais, 

quando diziam que “a formação dos jovens para a apropriação criativa da 

ciência e da tecnologia debate-se entre uma reforma imposta ao ensino médio 

e técnico com forte acento nos cursos breves, modularizados para a crença na 

“empregabilidade”. E ainda complementam que num processo como esse, o 

sujeito, fruto da educação profissional “começam e acabam na sociedade, mas 

a escola pública, universal, laica, gratuita, democrática e, portanto, unitária 
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(síntese do diverso) é um direito e uma mediação imprescindível nas suas lutas 

e na produção de sua humanização e emancipação (FRIGOTTO e CIAVATTA, 

2003). 

Uma educação básica de baixa qualidade redunda numa pífia educação 

profissional (FRIGOTTO, 2007)  

 

CONCLUSÃO 

A relação entre os jogos e o assunto abordado na aula de biologia é 

muito proveitosa, pois além de o indivíduo se divertir ou distrair jogando, ao 

mesmo tempo a pessoa está aprendendo e até se familiarizando com o 

assunto do jogo, no caso o sistema ABO que hoje é de extrema importância 

para a conscientização da sociedade para ajudar salvar vidas (sic) (TI14, 

2015). 
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RESUMO: Novas ferramentas no processo ensino-aprendizagem mostram-se como 
uma visão metodológica inovadora e capaz de despertar o interesse do aluno, nesse 
sentido, o objetivo desse trabalho foi aprender sobre o sistema esqueléticos de repteis, 
usando a montagem como ferramenta por meio da reconstrução do esqueleto de 
Iguana iguana, ressaltando as principais características morfoanatômicas por meio da 
dissecação.  O recurso atuou como componente curricular da disciplina auxiliando nas 
aulas práticas e teóricas, possibilitando melhor interação e contextualização do 
conteúdo entre os discentes. 

Palavras Chave: Aprendizagem, Recurso didático, Método de ensino, Técnicas 
anatômicas. 

 

INTRODUÇÃO 

Os esqueletos são fundamentais tanto para pesquisa, quanto para fins 

didáticos, pois ilustra as características morfológicas dos animais. O papel que 

os ossos desempenham nos organismos, frequentemente se tornam claros 

quando suas estruturas e particularidades são examinados. Estes aspectos 

mostram-nos onde os ossos formam articulações uns com os outros, onde os 
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músculos se prendem para movê-los, onde os tendões pressionam sobre suas 

superfícies e onde eles são perfurados por vasos sanguíneos e nervos 

(CARDOSO, 2018). A técnica de dissecação é muito utilizada para explicações 

anatômicas, comportamento animal, entre outros, demonstrando uma 

representação o mais fiel do possível indivíduo, dessa forma, podemos 

empregar a técnica para fins didáticos, como na composição de coleções 

didáticas zoológicas com estrutura corpórea de determinado organismo, sendo 

assim, podemos analisar e estudar estruturas mais próximas de nossa 

realidade (AURICCHIO e SALOMÃO, 2002). 

Os modelos didáticos, constituem-se como uma nova visão 

metodológica, mais dinâmica na promoção e efetivação do conhecimento, 

tornando-se um novo aparato utilizado pelos docentes (FILHO et al. 2007). 

Nesse sentido, é necessário refletirmos sobre as construções de novas 

metodologias que viabilizem a efetivação do ensino, desenvolvendo 

competências formativas em diversos quesitos, a exemplo a interpretação de 

determinada espécie a partir de características morfológicas. Filho et al. (2007), 

afirma que o aprendizado de forma lúdica é um atrativo aos discentes, uma vez 

que foge do tradicionalismo educação ainda vigente em algumas áreas, onde a 

abordagem pauta-se meramente em exercícios, provas e o quadro branco, no 

entanto, contextualizar os conceitos e conhecimentos com a realidade do 

discente é essencial. 

A montagem de esqueletos pode ser empregada como recurso didático 

durante a abordagem de anatomia animal, uma vez que é uma tática que 

promove o método de ensino-aprendizagem, porquanto se torna uma 

aprendizagem teórico-prática, aonde o educando adentra em contato com o 

recurso procurando identificar estruturas de acordo com o que foi estudado 

(SILVEIRA et al., 2008).  

A maioria das metodologias de ensino utilizadas nessa área explora, 

principalmente, o uso de multimídia com imagens estáticas, gráficas ou vídeos. 

Contudo, o contato direto com as estruturas anatômicas é extremamente 

importante, já que facilita a compreensão dos detalhes, dimensões, texturas e 

propriedades físicas dessas tais como o peso, rigidez e elasticidade, ou seja, a 
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visualização direta é de fundamental importância para que os discentes 

possam obter um bom aprendizado (MELO, 2007; ORLANDO, et. al. 2009). 

Esses métodos alternativos auxiliam na mediação dos conhecimentos 

em anatomia humana e tornam-se um recurso facilitador da compreensão e 

fixador de temas em morfologia, já que as representações funcionam como um 

elo de contato com a realidade dos órgãos para cada estudante, demonstrando 

uma visão diferente do mundo morfológico (CAMPUS NETO et al., 2008; 

VERRI et al., 2008). 

Portanto, o trabalho tem por adquirir conhecimentos teóricos e práticos 

sobre o sistema esquelético de repteis e aumentar o acervo da Coleção 

Didática de Zoologia da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, 

possibilitando seu uso em estudos futuros. A proposta é despertar o interesse 

dos discentes e, ao mesmo tempo, ajuda-los na construção do processo de 

ensino-aprendizagem eficaz, favorecendo a efetivação do conhecimento por 

meio da construção do modelo didático. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a montagem do modelo didático foi necessário a utilização de 

materiais básicos como bandejas, pinças, bisturis, luvas de procedimento, lixa 

de madeira, pincéis, cola branca, cola adesiva, cola quente, água sanitária, 

vinagre, verniz e esmalte incolor. A amostra da espécie Iguana iguana, foi 

encontrado já morto ao acaso, em área de mata no bairro São Francisco, 

cidade de Santarém, Pará. A provável causa da morte foi ataque por animal de 

porte maior devido aos ferimentos encontrados pelo corpo. Após recolhido, o 

corpo passou por todos os processos para preparação do esqueleto como a 

maceração, descarne, montagem e pintura, tudo feito manualmente para que 

não ocorresse a danos aos ossos e articulações. 

A espécie utilizada passou pela retirada da maioria dos tecidos moles 

que estavam presentes na amostra, como a pele, musculatura e vísceras, com 

auxílio de instrumentos como pinças e bisturis. Como os tecidos continuavam 

aderidos ao esqueleto, foi feito o processo de maceração com a utilização de 
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produtos químicos, embora a água também pode ser utilizada para peças 

ósseas, obtendo excelentes resultados (SILVEIRA et al., 2008). O método de 

maceração consistiu em descarnar, retirando os tecidos moles e separando os 

grandes segmentos corporais (figura 1A); para fazer a retirada dos resíduos de 

tecidos moles foi posto o animal diretamente no sol para fazer secagem, e em 

seguida, foi submergido em água sanitária, com finalidade de amolecer os 

tecidos moles restantes (figura 1B). Para limpeza completa do esqueleto, 

utilizou-se bisturis e facas (Figura 2A), e os apêndices com partes pequenas no 

esqueleto foram colocados próximos aos formigueiros para que as formigas 

realizassem a limpeza (figura 2B). 

 

 

 

 

 

 

  

 

                    

 

2A 2B 

Figura 3:Procedimentos de descarne (Figura 1A); Retirada de tecidos moles (Figura 1B). 

Figura 4: Procedimentos de Retirada da musculatura com bisturi (2A); Colocada perto de 

ninhos de formigas para a limpeza dos ossos (2B). 
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RESULTADOS 

A proposta de montagem do modelo de didático para o ensino da 

disciplina Anatomia Animal Comparada, como a estrutura esquelética de um 

iguana, serviu como base para o conhecimento sobre os répteis, tem um 

esqueleto didático como um auxiliador na compreensão das estruturas que 

seriam explicadas. 

O recurso foi apresentado em sala de aula para os colegas de turma e 

em uma feira interna para os alunos do clube de ciências da UFOPA, sendo 

esse público alvo, alunos oriundos do ensino médio de escolas públicas do 

município, e o mesmo teve o objetivo alcançado quando foi utilizado para 

ensinar o sistema ósseo de um réptil, tendo em vista que trabalhar o sistema 

ósseo de forma abstrata deixou de ser atraente e tornou-se cansativo e “chato”. 

Figura 5: Modelo didático do Esqueleto montado. 
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A atividade foi apresentada em setembro de 2018, foi feita apresentação do 

material e segundo a monitora do Clube de ciências, os alunos gostaram da 

apresentação e conseguiram visualizar as formas dos ossos e como estes 

estavam postados nos animais, pois, só haviam visto os ósseos da galinha que 

são mais comuns no seu cotidiano e gostariam que suas aulas em sala fossem 

mais contextualizadas e não tão abstratas. 

O aproveitamento de carcaças também e importante devido ser de 

fácil acesso e vantajoso tendo em visto o lado econômico, pois segundo 

(HORN, 2015), para que não ocorra sacrifícios de animais, o uso de animais já 

mortos por inúmeros fatores na natureza ou na cidade é mais vantajoso. O 

recurso que foi montado mostrou-se importante pois além de estudar Anatomia, 

pôde-se conhecer os processos e técnicas existentes de dissecação e 

montagem de esqueletos, bem como suas potencialidades para ensino 

permitindo uma melhor compreensão do assunto. 

Sendo assim, o recurso mostrou-se eficiente e satisfatório, do ponto 

de vista econômico, já que o custo foi baixo, como também do ponto de vista 

de preservação das estruturas ósseas para posterior montagem. 

Comprovando-se a importância em se estudar e conhecer os processos e 

técnicas existentes de dissecação e montagem de esqueletos e a partir destes 

escolher a que melhor se adequa ao espécime que será utilizado.  

Dessa forma, consideramos que a montagem do recurso apresentou 

alguns limites como a questão do tempo necessário para construção do 

material que levou em média duas semanas para ser montado e perdas de 

algumas cartilagens quando colocados na água sanitária. Contudo, o material 

apresentou potencialidades, como por exemplo, a apresentação de uma nova 

visão metodológica para ensino de Anatomia Animal Comparada, onde o 

docente poderá auxiliar os discentes a construírem seus próprios modelos 

morfoanatômicos, permitindo uma melhor compreensão da disposição dos 

ossos, a musculatura, entre outras características do animal dissecado. 

 Além disso, com este trabalho foi aprofundado o conhecimento sobre 

osteologia pelos participantes do grupo que o realizaram, levando em 

consideração que todo o trabalho foi feito manualmente. Este trabalho também 

serviu de incentivo para que os discentes do Curso de Licenciatura integrada 
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em Biologia e Química melhorem sua busca pelo conhecimento científico, pois 

trabalhou-se tanto a teoria quanto a prática da osteologia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aprendizado é muito mais eficiente quando se trabalha a teoria aliada 

a prática, pois temos muito mais contato com a realidade. Para o discente, as 

aulas teóricas longas e com conteúdo complexos deixam de ser interessante e 

se tornam cansativas. Mas, aliando teoria à prática tudo muda de figura, pois o 

educando constrói seu conhecimento a partir da vivência e da contextualização 

com o objeto estudado, portanto, a contextualização é um fator primordial em 

qualquer uma das práticas citadas, visto que a simples apresentação dos 

materiais considerados de apoio deve ser associada à explicação e ao 

conteúdo que se deseja trabalhar. 
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RESUMO: O ensino de botânica não pode ser reduzido apenas a um conjunto de 

conceitos a serem memorizados desconexos da realidade do estudante, mas sim uma 

perspectiva pela qual se possa compreender o mundo. O presente trabalho propõe o 

uso do recurso didático ROLETA RUSSA como estratégia pedagógica para 

contextualização e para uma aprendizagem significativa referente ao tema botânica, 

como uma metodologia alternativa de combate a cegueira botânica, e como forma de 

promover o interesse e a discussão sobre o tema entre os estudantes e educadores. O 

jogo como recurso pedagógico amplia as possibilidades do professor em abordar 

diferentes áreas do conhecimento, além de abordar questões ambientais e trabalhar a 

cooperação da turma ao invés da competitividade. 

Palavras-Chave: Recurso didático; Cegueira botânica; Ensino em biologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 O ensino de biologia se torna indispensável quando, possibilita ao 

estudante utilizar a aprendizagem biológica para interpretar sua experiência de 

vida. Segundo Krasilchik (2008) o aprendizado em biologia leva os estudantes 

a compreender melhor o seu papel na complexa trama da biosfera, quais as 

conexões com sua vida e seu significado social e ético. O ensino de ciências 
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não se resume somente à apresentação de definições de conceitos científicos 

Stanski et al. (2016). 

 Abandonar a ideia de que o ensino de biologia seja constituído apenas 

de um conjunto de conceitos e acontecimentos a serem memorizados ainda 

permanece como um paradigma atual. A preocupação de romper com tal 

paradigma se agrava no ensino de botânica, quando uma dificuldade em se 

sentir estimulado para o estudo das plantas é observada entre os estudantes e 

também entre os educadores, os quais, em grande proporção, acabam 

assumindo a utilização de uma metodologia tradicional e de memorização 

decorativa para o ensino da botânica (SILVA, 2008), fato que ocorre devido à 

pouca consciência da relação do homem com as plantas, demonstrando assim 

a necessidade da contextualização nesta área de conhecimento. 

 Uma forma de observar as consequências dessa descontextualização 

seria através da Cegueira botânica, Wandersee e Schussler (2002, p. 2-9) 

criaram o termo e o definiram como sendo a incapacidade de reconhecer a 

importância das plantas na biosfera, em nosso cotidiano e em perceber os 

aspectos estéticos e biológicos exclusivos das plantas, ainda, achar que essas 

seriam seres inferiores aos animais, portanto, não merecedores da mesma 

atenção. Sendo essa percepção recorrente em diferentes níveis educacionais 

como sinalizam os professores Antonio Salatino e Marcos Buckridge (2016) em 

seu trabalho: "Mas de que te serve saber botânica?". 

 Dentre outras possíveis causas Salatino & Buckeridge (2016) apontam 

que em um ambiente altamente urbanizado a oferta dos produtos 

industrializados, mesmo que possuam rótulos representativos da planta que os 

originaram, possuem papel fundamental para o processo de estabelecimento 

dessa negligência botânica, no distanciamento do homem e sua percepção das 

plantas. Ainda apontando o zoocentrismo como o viés que compromete tanto o 

modo de enxergar quanto de estudar a natureza, quando os animais são mais 

facilmente reconhecidos no meio do que as plantas. 

 As consequências para sociedade são drásticas, um exemplo seria a 

negligência ambiental na preservação do meio ambiente em detrimento do 

desconhecimento do papel das plantas na biosfera e em nossas vidas 

(SALATINO; BUCKERIDGE, 2016). Desse modo torna-se evidente como o 

ensino de botânica necessita de uma contextualização não só para o 

aprendizado dos estudantes mais também para fins socioambientais. Como 

questiona Freire (1997, p. 17) “Por que não estabelecer uma necessária 

intimidade entre os saberes curriculares fundamental aos alunos e a 

experiência social que eles têm como indivíduos?” 

 Em consequência disso, este trabalho objetiva propor o jogo ROLETA 

RUSSA como um recurso que possa atuar de forma efetiva na 

contextualização do ensino de botânica, assim como evidenciar sua 
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potencialidade interdisciplinar, e por fim evidenciar a importância do uso de 

recursos didáticos no ensino aprendizagem de botânica. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

           Para confeccionar a roleta (Figura 01) foram usados: pano de saco de 

estopa para fazer a base, tecido de algodão estampado (chita) para delimitar o 

formato da roleta e fita de cetim lisa fina para marcar as cinco secções da 

roleta, também foram confeccionados cinco “bolsos” onde serão colocadas as 

perguntas. Para a parte giratória foram recicladas tampas plásticas, um pedaço 

de papelão (cortado em forma de seta), um hand-spiner, feltro para encapar a 

seta e um recorte de chita para cobrir o hand-spiner. As cartas com as 

perguntas foram feitas de papel cartão. 

           ROLETA RUSSA, consiste em uma estratégia pedagógica tendo como 

base um jogo de roleta com afirmativas, desafios e perguntas e respostas que 

envolvem diretamente conteúdos relacionados à botânica básica, assim como 

outros âmbitos que envolvem a botânica. Trata-se de um jogo voltado para 

Ensino Médio, mas que não é restrito somente a esse grupo, podendo ser 

adaptado para outras níveis de ensino, dependendo somente do tema a ser 

abordado.  

           Para a elaboração do jogo inicialmente deve haver uma análise 

criteriosa quanto às perguntas, afirmativas e desafios a serem utilizados, pois 

estes devem estar de acordo com o conteúdo apresentado em sala, com o 

contexto social, econômico e cultural dos estudantes assim como não devem 

estar desconexos de outras áreas do conhecimento. Foi pensado para um 

curto período de tempo como um meio de motivar maiores diálogos a respeito 

dos temas abordados durante o jogo, uma hora aula (45 min.) caso esse seja o 

objetivo do professor.  

  O jogo necessita que a sala seja dividida em quatro ou cinco equipes 

dependendo da quantidade de alunos para que o professor tenha melhor 

controle durante a execução. Cada equipe representará uma área de 

vegetação a ser preservada, e a quantidade de pessoas - os hectares, a cada 

erro perde-se um hectare, e a cada acerto pode-se recuperar esse hectare, 

quando se perde um hectare um membro da equipe fica disponível para 

integrar outras equipes sendo o intuito do jogo além dos temas que envolvem a 

botânica, trabalhar a cooperação ao invés da competitividade.  

 A roleta possui 05 secções: 03 secções com perguntas baseadas em 

eixos temáticos, 01 secção de desafios e 01 seção surpresa. As perguntas são 

baseadas no contexto histórico-cultural e econômico dos estudantes, tanto as 

afirmativas de verdadeiro ou falso quanto as perguntas relâmpagos, já os 

desafios são mais para descontração, também sendo contextualizados. A 
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secção surpresa da roleta diz respeito a troca de integrantes nas equipes para 

que haja uma maior interação entre os alunos durante o jogo, essa secção da 

roleta pode ser modificada de acordo com a realidade de cada turma na qual o 

jogo seja aplicado. O jogo não possui ganhador nem perdedor, sendo que ao 

final do jogo fica sob responsabilidade do professor a melhor forma de avaliar 

essa atividade, se através de uma conversa, de um questionário ou de 

debates, com o intuito de promover o diálogo sobre os temas abordados. 

            Essa atividade corrobora para que os estudantes fixem os conteúdos 

básicos de botânica, como: diversidade vegetal (principais grupos 

filogenéticos), morfologia vegetal (na escala evolutiva das plantas), fisiologia 

vegetal, adaptações das plantas aos diferentes biomas e sua atuação na 

biosfera. Também traz para discussão em sala de aula os conhecimentos 

individuais dos estudantes que são o principal suporte para a contextualização 

dessa metodologia, além de permitir ao professor maior liberdade em trabalhar 

temas como cultura, história e economia relacionados a biologia e a botânica, 

além de problematizar questões ambientais através do sistema de hectares 

que compõe o jogo, temática muito recorrente na realidade amazônica. 

            Com isso o professor terá a oportunidade de avaliar o conteúdo fixado 

pelos estudantes, através de suas respostas, sendo possível verificar quais os 

pontos de maior dificuldade que ainda apresentam com relação ao conteúdo. 

Ficando a critério do professor, usar tal atividade de forma avaliativa, como 

uma revisão do conteúdo ou mesmo como forma de introduzir os conteúdos de 

botânica. 
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Figura 01: Roleta-Russa 

Fonte: Acervo pessoal 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          A ROLETA RUSSA foi criada como um recurso didático que 

conseguisse atuar de modo efetivo na contextualização do ensino em botânica 

e como forma de combater a cegueira botânica nos diferentes níveis de ensino. 

A partir disso pretendeu-se demonstrar como o uso desse recurso didático 

pode ser uma forma de promover o interesse e a discussão sobre botânica 

entre os estudantes e ainda como um meio de incentivar a formação 

continuada dos professores, através das pesquisas assim como com as 

discussões em sala de aula. Através do estabelecimento de eixos temáticos o 

jogo amplia as possibilidades do professor em abordar diferentes áreas do 

conhecimento que compõe o currículo escolar. Por fim utilizando eixos 

temáticos que estivessem relacionados a realidade dos estudantes espera-se 

evidenciar como a temática botânica é multifacetada e possui grande 

potencialidade para tratar de diversas outras áreas de conhecimento, assim 

como motivar os estudantes em aprender mais sobre o tema quebrando o ciclo 

de desinteresse pelas plantas. 
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RESUMO: Sabe-se que o estudo da evolução biológica é essencial para o 

entendimento de diversas áreas da biologia e, por essa razão, há uma grande 

necessidade de se abordar tal assunto desde a base estudantil. No entanto, em 

algumas escolas os professores não conseguem abordar esse tema por diversas 

razões, tais como divergências religiosas e a inadequação do calendário escolar ao 

planejamento da disciplina. Por esse motivo, foi desenvolvido um minicurso como 

alternativa para suprir a lacuna que seria deixada por esse conteúdo. E, para que a 

aprendizagem fosse mais efetiva, ao final da aula realizou-se um quis, que atuou como 

fator decisivo no interesse dos alunos. Dessa forma, o resultado da atividade foi 

satisfatório, melhorando o entendimento por parte dos alunos acerca do tema 

Evolução. 

 

Palavras-chave: Evolução; minicurso; quiz. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Teixeira (2001) um dos aspectos negativos associados ao 

ensino de biologia é que o número de aulas reservado a esta disciplina, e 

demais disciplinas da área relativa ao ensino de ciências, têm sido 

sistematicamente diminuído da grade curricular. Dessa forma, a carga horária é 

pequena se comparada à vasta dimensão dos conteúdos que precisam ser 

abordados no ano letivo, portanto os professores não conseguem abranger 

todos os assuntos de maneira satisfatória. 

No tocante aos conteúdos, sabe-se que o estudo da evolução biológica 

é essencial para o entendimento de diversas áreas da biologia e por essa 

razão há uma grande necessidade de se abordar tal assunto desde a base 
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estudantil, ou seja, desde o ensino fundamental (ARAUJO; PAESI, 2017). 

Contudo, no cenário brasileiro a disciplina evolução é apresentada aos alunos 

apenas no ensino médio, motivo que retarda o discernimento destes diante de 

outros assuntos. Dificultando ainda mais esse processo de ensino, as escolas 

públicas, principalmente, tem problemas para adequar os planos de aula e a 

organização didática da disciplina à realidade dos alunos, os quais se mostram, 

a princípio, confusos diante do tema. 

Além disso, os alunos têm dificuldades nas aulas teóricas que são 

cansativas e desgastantes, mas gostam das aulas práticas. Nesse sentido, a 

utilização de diferentes metodologias contribui para que se ampliem as 

perspectivas do professorado no exercício de sua profissão de um modo mais 

satisfatório (PEDROSO, 2006). O ensino através de brincadeiras, jogos, 

desafios, por exemplo, parecem provocar aprendizagem de forma mais 

eficiente, no sentido de que os estudantes, além de mostrarem-se dinâmicos 

quando em meio ao processo, mostram-se também dispostos a continuar a 

aprendizagem mesmo que em outros contextos (YAMAZAKI, 2006).  

Com base nesta problematização, o presente trabalho relata a 

experiência dos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 

Docência - PIBID de ciências biológicas da Universidade do Estado do Pará, 

juntamente com o professor supervisor da escola E.E.E.F.M. Joaquim Viana, 

em Belém do Pará, durante a realização de um minicurso de evolução seguido 

de um “quiz” educativo sobre a temática, ocorridos em dezembro de 2018. 

 
“O indivíduo usa o lúdico em todos os momentos de sua vida, o 
que o fará entender significados, que por um ou outro motivo 
podem estar obscuros, e com certeza ele passará a usá-lo no 
meio em que vive como um processo de construção do saber e 
até mesmo da sua vida.” (DOS SANTOS, 2010) 
 

Essa estratégia pedagógica foi escolhida, pois gera motivação e diminui 

a timidez nos alunos; segundo Da Silva et al (2010), o potencial didático nessa 

atividade é seguro e confirmado. Para que os resultados desta estratégia 

fossem certificados, houve a aplicação de um Quiz, atividade lúdica muito 

interessante para o ensino aprendizagem. 
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DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: MINICURSO DE 

EVOLUÇÃO E “QUIZ” 

A intervenção pedagógica teve a participação de 57 alunos de duas 

turmas do 2º ano do ensino médio e ocorreu em duas etapas: incialmente 

foram realizadas reuniões de planejamento que tinham como objetivo estudar 

os conteúdos, organizar as apresentações e elaborar o quiz. 

No segundo momento, a execução do projeto ocorreu em um dia, com  

duração de quatro horas, onde  os bolsistas realizaram apresentações 

expositivas que se embasaram nos assuntos do conteúdo programático de 

evolução para a educação básica como: origem da vida, evidências evolutivas, 

teorias evolutivas e o neodarwinismo.  

Figura 1 - Aula expositiva dos bolsistas PIBID. 

 

Fonte: Acervo PIBID. 

Após a finalização das apresentações expositivas que duraram  três 

horas, os alunos foram convidados a participar de um quiz (jogo de perguntas e 

respostas) com o intuito de promover maior interação entre os participantes e, 

fazer uma avaliação sobre o processo de aprendizagem em relação à 

aplicação do minicurso. Para isso, os bolsistas elaboraram algumas perguntas 

relacionadas aos temas expostos, então, foram selecionados sete alunos de 

cada turma para formar duas equipes, dessa forma, um aluno de cada turma se 

dirigia a frente de um brinquedo eletrônico onde  podiam apertar um botão,  

quem apertava primeiro, a luz do lado correspondente acendia e o aluno tinha 

o direito a  responder a pergunta, e se acertasse, a turma representada por 

este participante ganhava a pontuação pela resposta correta e se errasse a 

outra turma tinha o direito de responder e levar a pontuação. 
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Figura 2 - Quiz de evolução estilo "passa ou repassa" 

 

 Fonte: Acervo PIBID. 

Desta forma, sete perguntas foram feitas aos alunos até que uma equipe 

venceu e ganhou uma premiação que foi dada pelos bolsistas como incentivo a 

participação e a dedicação que os alunos demonstraram na aplicação do 

minicurso de evolução.  

 

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

proporciona aos licenciandos a participação no cotidiano de escolas da rede 

pública da educação básica, fornecendo-lhes oportunidades de criação e 

atuação em experiências metodológicas e práticas docentes. A partir da 

utilização dessa  metodologia, baseada na aula expositiva do minicurso e da  

realização do quiz, observou-se que o interesse e motivação dos alunos foi 

muito maior ao comparar com o cotidiano em sala. Esse aspecto pôde ser 

avaliado no inicio das apresentações, com o aviso de que ocorreria um jogo ao 

final, de forma que os alunos – anteriormente pouco interessados – começaram 

a pegar seus materiais e prestar, verdadeiramente, atenção aos assuntos. 

 Durante o quiz, os alunos apresentaram forte engajamento com o 

processo, demonstrando bons resultados às perguntas. As questões que 

preparadas variavam de nível (sendo algumas bem simples e outras mais 

contextualizadas), ou seja, o grau de aprendizagem foi analisado de acordo 

com os acertos da turma. Dessa forma, foi diagnosticado que os alunos 

obtiveram alto grau de entendimento sobre o assunto abordado, pois acertaram 
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a maior parte das perguntas e souberam desenvolver as respostas de maneira 

completa. 

 Após as atividades, foi perguntado aos alunos quais as suas opiniões e 

sugestões sobre a metodologia utilizada. Por unânimidade concluiu-se que o 

jogo atuou como estímulo para que o alunado mantivesse a atenção ao 

conteúdo, o que permitiu uma melhor assimilação dos conceitos durante a 

atividade. Além disso, foi sugerido que jogos como esse fossem realizados com 

maior frequência, pois era uma forma mais divertida de aprender e fugia da 

monotonia das aulas puramente expositivas. 

 O jogo se mostrou como alternativa válida para qualquer área da 

biologia ou, até mesmo, de outras disciplinas por ser um elemento de estimulo 

ao interesse dos alunos às aulas. Como afirmado por Lara et al (2017) “Um 

jogo deve apresentar certas características que atraiam estudantes. 

Inicialmente ele deve se mostrar desafiador, exigindo certos conhecimentos e 

raciocínio rápido”. Dessa forma, a utilização do quiz como recurso didático para 

o minicurso de evolução demonstrou resultados satisfatórios melhorando a 

aprendizagem dos alunos. 

 No âmbito da iniciação a docência e formação continuada, aos sujeitos 

envolvidos, o minicurso de evolução representou uma experiência essencial 

para a estruturação de suas visões como futuros professores. Como citado por 

Gimenez (2014), a mudança na forma de ensino mais próxima ao tradicional se 

inicia durante a formação docente e programas de bolsas de iniciação a 

docência se tornam fundamentais para estimular tais transformações. 

 

REFERÊNCIAS 

ARAÚJO, L; PAESI, R. Discutindo evolução biológica no ensino 
fundamental: uma estratégia didática sobre corpo humano. Porto Alegre, 
2017. 
 
DA SILVA, R et al. O ensino de Biologia e as atividades experimentais: 
uma aposta motivacional para aprendizagem., Rio Grande do Norte- RN. 
DOS SANTOS, Simone. A importância do lúdico no processo ensino 
aprendizagem. 2010. Especialização (Especialização Lato-sensu em gestão 
educacional)- Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria- RS, 2010. 
 



411 

 

GIMENEZ, M. C.; DERBOCIO, A. M.; FREITAS, C. S. Quiz Genética uma 
ferramenta inovadora de ensino na escola. Universidade Federal do Mato 
Grosso do Sul. Aquidauana, 2014. 
 
LARA, P.; BOZZA, E. C.; JAROCHYNSKI, N. F.; KAICK, T. V.; PROCOPIAK, L. 
K. Desenvolvimento e aplicação de um jogo sobre interações ecológicas 
no ensino de biologia. Experiências em Ensino de Ciências V.12, No.8. 
Curitiba - PR, 2017. 
 
PEDROSO, Carla Vargas. Jogos didáticos no ensino de biologia: uma proposta 
metodológica baseada em módulo didático. In: Congresso Nacional de 
Educação. 2009. p. 3182-3190. 
 
TEIXEIRA, Paulo Marcelo M. Reflexões sobre o Ensino de Biologia realizado 
em nossas escolas. REFLEXÕES, 1913, v. 6, p. 34, 2001. 
 
YAMAZAKI, Sérgio Choiti; YAMAZAKI, RM de O. Sobre o uso de metodologias 
alternativas para ensino-aprendizagem de ciências. Educação e Diversidade 
na Sociedade Contemporânea. Anais da III Jornada de Educação da 
Região de Grande Dourados, p. 1-14, 2006. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



412 

 

ANÁLISE DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE BOTÂNICA 

EM TESES E DISSERTAÇÕES (2005-2014) 

 

Mauriane da Costa Ataíde 

Secretaria Municipal de Educação, maurycataide@gmail.com   

Fernando Sipião de Moura 

Universidade Federal do Pará, phernandosipiao98@gmail.com  

Lilliane Miranda Freitas 

Universidade Federal do Pará, Instituto de Estudos Costeiros, lilliane@ufpa.br  

 

RESUMO: O objetivo desta pesquisa é analisar trabalhos acadêmicos que utilizaram a 

sequência didática como metodologia para o ensino de Botânica, no período de 2005 

a 2014. Foram identificadas e sistematizadas 876 teses e dissertações em Ensino de 

Biologia, dos quais 21 trabalhos abordavam o conteúdo de Botânica e apenas seis 

pesquisas apresentavam o ensino da Botânica através das sequências didáticas, que 

foram corpus de análise deste trabalho. Como resultado da pesquisa verificamos que 

os assuntos de botânica foram desenvolvidos através de diferentes estratégias de 

ensino a partir das SD, abordando questões CTS e considerando os conhecimentos 

prévios dos alunos. Além disso, os roteiros de ensino produzidos na pesquisa poderão 

ser utilizados como ferramentas de auxílio ao ensino de botânica. 

 
Palavras chave: Botânica, Sequência Didática, Metodologia, Estado da arte.  

 

INTRODUÇÃO 

O estudo das plantas é tão antigo quanto a humanidade, visto que o 

homem vive parcialmente da coleta, pois esta são fontes de alimento, fornecem 

material econômico como fibras para roupa, madeira para mobílias, 

combustível, abrigo nas habitações, papel para escrita, especiarias, drogas 

para medicamentos, oxigênio para nossa respiração, etc. (SOUZA, 2014). 

Mesmo assim, a Botânica é vista por muitos professores como um obstáculo 

para a transposição didática do conhecimento. Por isso, muitos professores de 

Biologia evitam as aulas de Botânica por encontrarem dificuldades em 

desenvolver práticas de ensino que aproximem o conteúdo trabalhado com o 

dia-a-dia do aluno, além de atividades que despertem a curiosidade dos 

estudantes (CECCANTINI,2006).  

Silva e Lambach, (2017, p.2), dizem que a difícil compreensão do ensino 

de Botânica se dá uma vez que “os conteúdos curriculares são trabalhados de 

forma fragmentada e desconexa, não estabelecendo relações com outros 

conteúdos da Biologia, bem como outras disciplinas”. Outro fator recorrente 

que está associado com a problemática de ensinar botânica são práticas 

mailto:maurycataide@gmail.com
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docentes que visam uma abordagem fundamentada em princípios morfológicos 

e sistemáticos, através de nomenclaturas científicas, que por sua vez são 

dissociadas da realidade do aluno que faz parte de um processo educativo 

tradicional, onde sua saída é a memorização de tais nomenclaturas (SILVA; 

LAMBACH, 2017; FIGUEIREDO, 2009). 

A necessidade do aprimoramento nos métodos no ensino de Botânica 

tem despertado iniciativas diversas na construção de novas propostas 

pedagógicas, porém, ainda pouco se tem feito para efetivamente verificar como 

essas iniciativas se processam e o que garante a eficácia das mesmas, na 

significação conceitual esperada (JÚNIOR, 2009). Dentre as estratégias de 

ensino, temos a Sequência, Módulo ou Unidade Didática, que vem sendo 

assunto de interesse relevante na área da educação (GIORDAN; GUIMARÃES; 

MASSI, 2011). 

A Sequência Didática caracteriza-se como um agregado de “atividades 

pedagógicas sistematizadas, ligadas entre si, planejada etapa por etapa, tendo 

como finalidade o domínio de determinado gênero oral ou escrito pelo aluno e o 

desenvolvimento de suas capacidades cognitivas” (SOUZA, 2014, p.47). 

Zabala (1998, p. 18), define que, “as sequências didáticas são atividades 

ordenadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, 

que têm um princípio e um fim conhecido tanto pelos professores como pelos 

estudantes”.  

De acordo com Andrade Senna (2012), no contexto da escola a 

Sequência Didática permite antecipar problemas e desenvolver procedimentos 

para resolvê-los, adequando os objetivos de ensino a expectativa de 

aprendizagem. A forma sequencial auxilia a pensar e a prever de maneira 

lógica e processual, formulando um passo a passo para o ensino e uma 

memória do percurso didático (SOUZA, 2014). 

Partindo dessas considerações, este trabalho tem como objetivo analisar 

trabalhos acadêmicos em Ensino de Biologia, em formato de teses e 

dissertações no período de 2005 a 2014, que tenham a Sequência Didática 

como metodologia para o ensino de Botânica. Com isso, pretende-se contribuir 

na formação inicial e continuada de professores, bem como aprimorar as 

práticas de ensino-aprendizagem nas escolas, através da disseminação dos 

trabalhos acadêmicos na realidade educacional. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa se insere num projeto de pesquisa que tem como título 

“Recursos didático-metodológicos em Ensino de Biologia na produção 

acadêmica nacional: bases para a prática de ensino e formação de 

professores” (CAPES/UFPA-PARD). A metodologia do projeto consiste na 

pesquisa de trabalhos acadêmicos em Ensino de Biologia agrupados nos focos 

temáticos “Recursos Didáticos” e “Conteúdo-método”, do tipo “intervenção” e 
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“pesquisa & desenvolvimento”. A busca foi realizada por meio eletrônico, 

utilizando como base de dados as páginas eletrônicas da Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), e do banco de teses da CAPES. A 

busca nas plataformas eletrônicas foi realizada com as palavras-chave: “ensino 

de biologia”, “ensino” e “biologia”, “educação” e “biologia”, “ciências biológicas” 

e “ensino”, “ciências biológicas” e “educação”.  

Foram identificados no universo amostral de 262 trabalhos, seis 

trabalhos acadêmicos que apresentaram a Sequência Didática como 

metodologia desenvolvida para ensino de Botânica e que são o objeto de 

análise desta pesquisa. Após essa identificação, estes seis trabalhos foram 

extraídos na íntegra das plataformas eletrônicas dos programas de pós-

graduação em que foram defendidos.  

De posse dos trabalhos completos, foi realizada uma leitura exploratória, 

de reconhecimento do material bibliográfico para adquirir uma visão global 

deste, com a finalidade de verificar e selecionar as partes da obra que seriam 

mais importantes para a pesquisa (MOTA, 2006). Após isso, foi feito uma 

leitura analítica (MOTA, 2006), mais aprofundada daqueles capítulos ou seções 

que descreviam/discutiam como as Sequências Didáticas foram utilizados 

como recurso didático, e como essas auxiliam as aulas de Botânica e o ensino 

de Biologia. Como última etapa, procedemos a síntese descritiva dos trabalhos 

analisados em forma de roteiros de ensino. 

 

RESULTADOS 

Foram identificadas 876 teses e dissertações em Ensino de Biologia 

entre os anos de 2005 a 2014, sendo uma produção anual média de 17 teses e 

de 70 dissertações, incluindo dissertações de mestrado profissional e de 

mestrado acadêmico. Deste total, 393 trabalhos estão agrupados nos focos 

“Recursos Didáticos” e “Conteúdo-método”, reunindo 208 e 185 pesquisas, 

respectivamente e, mais especificamente, 262 trabalhos do tipo “intervenção” e 

“pesquisa & desenvolvimento” (FREITAS, 2016). 

No universo amostral analisado de 262 trabalhos, identificamos um total 

de 21 pesquisas que abordaram o conteúdo biológico de Botânica a partir de 

diferentes estratégias de ensino, tais como: sequências didáticas, mapas 

conceituais, projetos, ensino por temas, dentre outros. Destas, apenas seis 

utilizaram as sequências didáticas como metodologia para o ensino de 

Botânica, dos quais cinco são dissertações de mestrado acadêmico e uma tese 

de doutorado. Em relação ao nível de ensino, cinco trabalhos são voltados para 

o Ensino Médio e um para o Ensino Superior (Quadro 1). 
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Quadro 1: Trabalhos analisados sobre a sequência didática como recurso 
didático metodológico para o ensino de Botânica. 

Ano Título Autor IES Nível 
Nível 
de 
ensino 

2009 

O ensino de botânica em uma 
abordagem Ciência, tecnologia e 
sociedade: propostas de atividades 
didáticas para o estudo das flores nos 
cursos de Ciências Biológicas. 

FIGUEIREDO, 
J.A. 

PUC-
MG 

M ES 

2010 

Interações discursivas nas aulas de 
Biologia do Ensino Médio: a elaboração 
dos conceitos de Fototropismo e 

Gravitropismo 

LALIN SOATO, 
A.M. 

UEL M EM 

2013 
A botânica no ensino médio: análise de 
uma proposta didática baseada na 
abordagem CTS 

BITTENCOURT, 
I.M. 

UESB M EM 

2014 
Aprendizagem significativa de botânica 
em laboratórios vivos 

ARAÚJO, J.N UEA D EM 

2014 

Conhecimentos tradicionais e ensino de 
biologia: desenvolvimento colaborativo 
de uma sequência didática sobre 
reprodução vegetal 

PAIVA, A.S UFBA M EM 

2014 
O ensino de botânica na educação 
básica: uma proposta utilizando 
diversas estratégias 

SOUZA, A.F UESB M EM 

 

Nos trabalhos analisados, verificou-se a diversidade de conteúdos 

botânicos trabalhados nas sequências didáticas, como: reprodução vegetal, 

morfologia das folhas e flores, movimentos vegetais. Além disso, alguns 

assuntos estavam atrelados aos elementos da tríade CTS (Ciência, Tecnologia 

e Sociedade), que aparecem em três sequências, dando visibilidade as 

questões sócias científicas (BITENCURT, 2013; SOUSA, 2014; FIGUEIREDO, 

2009).  

Verificamos que houve uma diversidade de estratégias utilizadas para 

desenvolver as sequências didáticas, as etapas apresentaram grande 

variedade de recursos como: os mapas conceituais, construção de história em 

quadrinhos, resolução de palavras cruzadas, excussões, jogos didáticos, 

dentre outras estratégias, as quais são usadas a fim de deixar as aulas mais 

dinâmicas, despertando o interesse e a participação dos alunos, tornando o 

ensino mais prazeroso. 

Um ponto que converge nos trabalhos é a valorização dos 

conhecimentos prévios dos alunos. Este permite ao professor a organização, 

elaboração e incorporação de novas informações, consideramos que é a partir 
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do conhecimento que os alunos trazem para a sala de aula que serão 

construídos e ou moldados o que se aprende em classe (CARVALHO et al, 

2007). 

Como nosso intuito é possibilitar que os recursos didáticos-

metodológicos elaborados nos trabalhos acadêmicos sejam disseminados para 

a realidade escolar, e levando em conta que as teses e dissertações são textos 

longos e por vezes complexos, elaboramos roteiros de ensino a partir das 

pesquisas. Eles são adaptações do texto original do autor, nos quais foram 

feitas sínteses das partes do texto em que os autores dos trabalhos explicam e 

descrevem como as sequências didáticas foram elaborados e aplicadas no 

ensino, para possibilitar posterior reprodução/adaptação. Os roteiros de ensino 

produzidos a partir da síntese analítica das dissertações podem ser 

visualizados em Ataíde (2018). Na Figura 1 pode ser visualizado um exemplo 

de roteiro de ensino formulado a partir de um trabalho sintetizado. 

Figura 1: Exemplo de uma Sequência Didática abordando a Botânica em forma de roteiro de 

ensino. 
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CONCLUSÃO 

Tendo em vista o objetivo proposto pela presente pesquisa, de realizar a 

síntese dos trabalhos acadêmicos que utilizam a sequência didática como 

recurso didático metodológico para o ensino de Botânica, podemos concluir 

que ao atingirmos tal objetivo, o resultado do presente estudo servirá como 

uma ferramenta a fim de auxiliar professores no ensino de Biologia mais 

especificamente nas aulas de Botânica.  

Portanto esta pesquisa pretende contribuir para a melhoria do ensino da 

Botânica, visto que os temas botânicos discutidos apresentam diversos 

recursos didático-metodológicos que podem ser utilizados pelo professor, 

organizados e executados por meio das sequências didáticas. Além disso, 

podem ser trabalhados temas transversais por meio da abordagem CTS, como 

as questões sócio-cientificas, mostrando a importância da Ciência e como essa 

está intimamente ligada a sociedade. 

Nesse contexto as sequências didáticas se mostraram como uma 

ferramenta auxiliadora e de grande valia, uma vez que permite ao professor 

explorar diversos conteúdos botânicos previstos no currículo por meio de 

diferentes estratégias de ensino, tornando as aulas mais prazerosas e 

significantes, para que o ensino aprendizagem ocorra de maneira significativa 

para os estudantes. 
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RESUMO: As atividades lúdicas assumem no contexto educacional, o importante 
papel de propiciar a formulação de metodologias que possibilitem o ensino e a 
aprendizagem. Por esse motivo, apresentam-se como excelentes ferramentas para 
abordar assuntos diversificados, principalmente, os quais fogem da percepção do 
aluno. Em virtude disso, o recurso denominado Ludicélula tem como objetivo levar aos 
professores de ciências, biologia e áreas afins, um instrumento diferenciado de ensino 
que auxilie nas discussões dos assuntos curriculares propostos em sala, a fim de 
propiciar a aquisição de novos e consistentes conhecimentos a partir das dinâmicas e 
conversas realizadas com os alunos no decorrer do jogo, tendo como temática 
principal “Célula como Unidade da Vida”. 

 

Palavras-chave: material didático; aprendizagem; célula. 

 

INTRODUÇÃO 

Sabe-se hoje que o cérebro de um indivíduo é intensamente influenciado pelos 

estímulos e efeitos diversos do ambiente, os quais podem possibilitar um 

enriquecimento de habilidades e inteligências quando reforçados os efeitos positivos 

em ambientes motivacionais e diversificados. Nesse contexto, torna-se importante 

utilizar jogos, brinquedos e brincadeiras como instrumentos para estimular diferentes 

habilidades, a fim de possibilitar que a criança realize, compartilhe e se aproprie de 

novos conhecimentos a partir de contextos diferentes e desafiadores. 

 De acordo com Fortuna (2003), enquanto joga, o aluno desenvolve a iniciativa, 

a imaginação, o raciocínio, a memória, a atenção, a curiosidade e o interesse, 

concentrando-se por longo tempo em uma atividade. Além disso, cultiva o senso de 

responsabilidade individual e coletiva, em situações que requerem cooperação e 

coloca-se na perspectiva do outro.  

mailto:lucasabedoria7@gmail.com
mailto:fabiana.neuro@gmail.com
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Em consonância a isso, os recursos lúdicos ganham maior destaque no espaço 

escolar, uma vez que auxiliam na aprendizagem dos alunos, mostrando que há 

excelentes resultados dentro e fora das salas de aula, ao ponto que, permitem instigar 

a curiosidade e incentivar a pesquisa fora do âmbito escolar e acadêmico. Campos 

(2016, p.66) reforça que, durante o uso de atividades concretas, o aluno passa de 

espectador para um sujeito pensante, interativo que age e participa, criando, assim, 

um ambiente motivador, propício a novos aprendizados, a debates e à colaboração 

entre todos. 

No anseio por tais vantagens, os professores de ciências, biologia e áreas 

afins, podem se apropriar dos jogos para o ensino de conteúdos contextualizados 

apoderando-se da interdisciplinaridade para abranger uma variada gama de 

conhecimentos adequando-se à dinâmica da sociedade contemporânea. Nesse caso, 

tratar sobre os conteúdos relacionados a temática Célula como Unidade da Vida é um 

desafio, tendo em vista que as células apresentam-se em dimensões ínfimas 

parecendo visíveis somente na imaginação do aluno, o que dificulta o processo de 

aprendizagem.  

Para tanto, a visualização de uma estrutura em três dimensões facilita a 

compreensão de objetos, fazendo ultrapassarem os níveis de percepção micro e se 

transformarem em uma percepção a nível macro, facilitando o processo de ensino e 

aprendizagem nos diferentes níveis de ensino, considerando que é possível 

transcender os conceitos abstratos e observar de forma mais clara as características 

principais dos assuntos trabalhados. Nesse sentido, os modelos didáticos são 

representações, confeccionadas, a partir de material concreto, de estruturas ou partes 

de processos biológicos (JUSTINA e PERLA, 2006). 

Diante das questões discutidas, abre-se o seguinte questionamento: de que 

forma a temática Célula como Unidade da Vida pode ser trabalhada sob a ótica 

interdisciplinar no ensino fundamental e médio de uma forma interativa, que 

transcenda as metodologias tradicionalistas, permitindo a participação de todos na 

construção de novos conhecimentos? Sustenta-se que as atividades lúdicas sempre 

mostraram sua importância como ferramentas para promover a interação dos 

discentes em sala de aula, dessa forma, com a orientação do professor-mediador, o 

jogo “Ludicélula” pode abranger um amplo espectro de discussões acerca da temática 

pretendida, permitindo que a participação dos alunos aconteça de forma ativa. 
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Para tanto, a fim de contemplar os diversos assuntos relacionados a esta 

temática de maneira interdisciplinar de uma forma interativa e atender todas as 

propostas curriculares, este trabalho propôs a produção de um jogo didático que 

promovesse a interação dos discentes em sala de aula de forma mais dinâmica e 

ativa.  

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos abordados no jogo poderão ser estabelecidos de acordo os 

objetivos de aprendizagem propostos pelo professor-aplicador, podendo este 

aprofundar as informações e discussões expressas no cartão do jogo conforme o nível 

de ensino em que a turma se encontra, ou seja, o recurso poderá ser aplicado desde o 

ensino fundamental anos finais até o ensino superior, tendo em vista a presença desse 

conteúdo (citologia) em sua grade curricular. 

Diante dessa proposta, cada “casa” do tabuleiro apresentará discussões 

referentes ao conteúdo de citologia, portanto, recomenda-se que a turma seja dividida 

em até quatro equipes, com o propósito de facilitar a fluidez da atividade e a 

participação de todos. Assim, inicialmente, haverá quatro peças diferentes que 

representarão cada equipe. Após ser determinado qual grupo iniciará o jogo e sua 

ordem de sucessão, o jogador da equipe iniciante irá lançar o dado e percorrer as 

“casas” de acordo com o número sorteado, utilizando a peça que representa sua 

equipe. Deste modo, ao ser estabelecida a "casa", o autor da jogada deve retirar o 

cartão cujo número expresso no verso relaciona-se à numeração da sua localização 

no jogo (casa). Este deverá ler em voz alta o texto ou a pergunta que faz alusão ao 

assunto proposto (imagem 2) em consonância com o esquema apresentado pelo jogo 

Ludicélula (imagem 1), afim de que as informações sejam assimiladas por todos os 

participantes.  

Nessa condição o professor-mediador conhecedor das informações expressas 

deverá iniciar uma discussão com a turma sobre o exposto, relacionando ao seu 

conteúdo programático de forma contextualizada. Desta forma, todos os presentes irão 

participar das explicações ou responder aos questionamentos dos cartões com base 

no enunciado. Este último pode possuir ação ou não (ex.: avançar ou retornar nas 

casas; ficar uma rodada sem jogar; jogar o dado mais uma vez, etc.) a qual deve ser 

seguida. 
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Após o término da jogada de um participante, este deverá ir para o fim da fila 

de sua equipe e outro da equipe adversária irá efetuar a jogada, dando continuidade 

na dinâmica, sempre seguindo a ordem estabelecida no início, onde todos deverão 

repetir o mesmo processo, descrito anteriormente. 

Vence a equipe que chegar ao fim do tabuleiro primeiro, e desta forma o 

professor-mediador poderá determinar a gratificação dos alunos conforme a temática 

abordada ou com base em interesses avaliativos (pontuação). Contudo, para que se 

tenha a confirmação dos conhecimentos adquiridos pelos alunos após a realização da 

atividade, sugere-se utilizar de outros meios avaliativos, como por exemplo, 

questionários ou texto dissertativo em conformidade com o nível de escolarização e os 

objetivos inicialmente determinados. 

Imagem 1- Jogo didático Ludicélula, produzida exclusivamente pelos autores. 

 

Fonte: os autores 

Imagem 2 - Cartões apresentados aos alunos com enunciados diferentes, podendo 

conter perguntas e ações 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: os autores 

22 Nome da estrutura: CENTRÍOLO 

Você concorda que esta estrutura 

está relacionado à divisão celular e à 

formação dos cílios e flagelos, 

estruturas responsáveis por 

movimentos das células? 

Se você conhece o assunto e acertou a 

pergunta, avance 2 casas, caso contrário, 

volte 3 casas para refletir o que 

aprendeu. 

15 CURIOSIDADE 

O ribossomo é a única organela que 

está presente em células 

procarióticas e eucarióticas. Esta 

estrutura é responsável pela síntese 

de proteínas.  

Apodere-se dessa informação e passe 

um pouco mais de tempo refletindo 

sobre isso. No caminho, socialize o que 

você aprendeu com os colegas. 

Retorne à casa 11. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 Espera-se que, a partir da utilização do jogo lúdico, que o professor apodere-se 

dessa proposta, percebendo que tem em suas mãos um aliado importante para obter a 

atenção do aluno, a fim de proporcioná-lo uma aprendizagem eficiente, uma vez que 

este consegue explorar características inatas ao educando como a curiosidade, 

criatividade e a possibilidade de aprender com as experiências inovadoras, permitindo-

lhes sair da rotina, interpretando de diversas formas os assuntos abordados e 

sobretudo, relacionando estes assuntos com as vivencias cotidianas. Busca-se 

também uma nova postura em sala de aula, tanto do professor que assume a função 

de mediador do conhecimento, quanto dos alunos os quais se tornam agentes ativos 

na consolidação de novas aprendizagens. 
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BOTÂNICA: UMA INVESTIGAÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 
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RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo analisar a influência das atividades 
experimentais no processo de ensino e aprendizagem em botânica, com estudantes 
do Ensino Médio. Para tanto, foram realizadas atividades experimentais sobre alguns 
conceitos de botânica, buscando avaliar a aprendizagem dos estudantes durante o 
desenvolvimento de tais atividades. Desta forma, foi possível analisar a influência das 
atividades experimentais no processo de ensino e aprendizagem em botânica com 
estudantes do Ensino Médio, permitindo asseverar a relevância do desenvolvimento 
dessas atividades no processo educativo escolar além de clarificar que as atividades 
experimentais são estratégias de ensino eficientes que colaboram de modo 
exponencial para a aprendizagem significativa dos estudantes. 
 

Palavras chave: aulas práticas; ensino de botânica; ensino e aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

O processo de ensino e aprendizagem em biologia deve ser favorecido 

por meio de múltiplas estratégias que possam propiciar a assimilação de 

conceitos científicos na área e o letramento cientifico. Para garantir o 

letramento cientifico é necessário a implementação de metodologias de ensino 

e aprendizagem que estimulem os alunos à investigação cientifica. Isso 

pressupõe a organização de situações de aprendizagem que partam de 

questões desafiadoras e estimulem o interesse e a curiosidade cientifica dos 

alunos (BRASIL, 2018). Nessa perspectiva da formação cientifica e cidadã é 

que neste trabalho fizemos a proposição do desenvolvimento de atividade 

experimental para favorecer aos alunos o acesso ao conhecimento cientifico e 

sua aproximação aos procedimentos da investigação cientifica por meio do 

estudo das células vegetais.  

É relevante esclarecer que, o interesse pela temática proposta, para esta 

pesquisa, surgiu a partir do contato da pesquisadora com a sala de aula, pelo 

programa de Iniciação à Docência (PIBID) e a percepção sobre o papel 
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relevante das atividades experimentais para a aprendizagem em biologia. Pois, 

sabe-se que existem metodologias que ajudam na potencialização da 

aprendizagem dos estudantes, assim como existem algumas que não têm uma 

contribuição tão significativa. Logo, buscar compreendê-las e aplicá-las da 

melhor forma possível é um passo para o aprimoramento e elevação da 

qualidade do ensino e da aprendizagem dos estudantes.  

Portanto, o trabalho teve como objetivo geral analisar a influência das 

atividades experimentais no processo de ensino e aprendizagem em botânica 

com estudantes do Ensino Médio. Para tanto, foi realizada uma atividade 

experimental sobre a célula vegetal com alunos do 3º ano do Ensino Médio e 

aplicação de questionário para avaliar o processo de aprendizagem dos 

estudantes, sobre conceitos de Botânica, durante a realização da atividade 

experimental. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As atividades práticas no ensino de botânica são estratégias de ensino 

que visam potencializar a aprendizagem dos estudantes, por meio de 

experiências com materiais concretos e manipuláveis, envolvendo a realidade 

cotidiana dos estudantes com o conhecimento científico. 

Galiazzi et al. (2001) explicam que o surgimento das aulas experimentais 

tinham o objetivo de aperfeiçoar a aprendizagem do conteúdo científico, pois os 

estudantes aprendiam os conteúdos teóricos e não conseguiam colocá-los em 

prática. O surgimento das aulas experimentais foi de expressiva importância 

para o ensino, contudo com o passar dos anos, estas atividades começaram a 

ser usadas somente para complementar as teorias já corroboradas. 

Neste sentido é preciso salientar a importância das atividades 

experimentais para que os alunos sejam estimulados e motivados a se 

envolverem com o ensino de botânica, pois como afirma Oliveira (2010), a 

motivação é sem dúvida, um subsídio formidável, principalmente na tentativa 

de despertar a atenção dos alunos mais dispersos na aula, envolvendo-os com 

uma atividade que lhes estimulem a querer compreender os conteúdos da 

disciplina. 
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Enfatiza-se que as atividades laboratoriais em sala de aula são possíveis 

de serem feitas e são também muito importantes para a formação cientifica dos 

estudantes. Porém nem sempre a sala de aula contém estrutura ideal, como a 

estrutura física existente em um laboratório de ensino de Ciências para a 

execução de atividades práticas. Logo, o professor de ciências acaba sendo 

limitado pela falta de estrutura de sala de aula, e com isso, as experiências que 

realiza podem ser simples demais, não contribuindo para o processo de ensino 

e aprendizagem (KRASILCHK, 2008). 

 

METODOLOGIA 

Os sujeitos que participaram desta pesquisa são 26 estudantes do 3º 

ano de uma turma do Ensino Médio da Escola Estadual Brandão de Amorim 

localizada no município de Parintins/AM, que estudam a disciplina biologia. Na 

pesquisa de campo houve a aplicação de atividade experimental sobre célula 

vegetal, onde foi preparado um roteiro de atividade experimental para 

execução com os alunos.  

A aula prática no laboratório foi realizada no dia 31 de outubro de 2018 e 

teve duração de 55 minutos. O tema da aula prática foi “Célula vegetal”. Os 

alunos foram para o laboratório da escola, no qual os equipamentos como os 

microscópios, lamina, lamínula, placa de petri já se encontravam posicionados 

e o vegetal utilizado para essa aula foi o tomate.  

Foi aplicado um questionário com perguntas abertas para avaliar a 

aprendizagem dos alunos sobre o conteúdo estudado e saber como foi a 

contribuição da metodologia de ensino.  

Os dados obtidos na pesquisa foram analisados qualitativamente a partir 

da análise textual discursiva, na qual foram criadas categorias de respostas a 

partir da análise das respostas dos alunos às perguntas contidas no 

questionário, conforme os objetivos propostos nesta investigação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apesar das dificuldades, no decorrer da atividade experimental 

percebeu-se que os alunos estavam prestando atenção, estavam empolgados, 

fizeram algumas perguntas sobre o assunto como, por exemplo, a estrutura da 
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célula vegetal, as suas funções, a diferença entre a célula vegetal e célula 

animal. Eles já estavam familiarizados com o assunto. Cada aluno depois de 

ter feito todo o procedimento desenhou a célula que eles observaram ao 

microscópio. 

Alguns dias, após a aula prática, foi aplicado um questionário aos alunos 

com perguntas abertas para sabermos o que eles aprenderam sobre o 

conteúdo tratado na aula pratica (Figura 01). A partir disso pode-se 

compreender melhor sobre a contribuição das aulas experimentais na 

aprendizagem dos estudantes. 

 
Figura 01. Orientação e aplicação do questionário aos alunos. 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Gomes, 2018. 

 

 

Aprendizagem pela prática experimental 

Quando perguntamos o que haviam aprendido sobre o tema célula 

vegetal durante a aula prática, a maioria dos alunos respondeu que as células 

vegetais possuem formas diferentes. 

Os alunos denominados A4, A8 e A16 expressaram o seguinte: “[...], 

aprendi nessa aula como é a estrutura de uma célula” (A4); “[...] eu aprendi 

coisas boas sobre a célula vegetal que eu nem sabia” (A8); “Aprendi que a 

célula vegetal não é igual, por exemplo, as células do tomate são redondas 

sem um tamanho certo, já as da cebola são quadradas em forma de tijolo e 

estão bem alinhadas em tamanhos iguais” (A16). 

Com isso, e durante a aplicação da aula experimental, pudemos 

perceber a motivação e curiosidade dos alunos em querer manusear o 

equipamento e, consequentemente, aprender sobre as células vegetais. Por 



428 

 

meio de suas respostas podemos asseverar seu entusiasmo, sendo observável 

que, com essa metodologia, os estudantes demonstram interesse em 

compreender conteúdos que não sabiam, da mesma forma que puderam 

confrontar seu conhecimento teórico, com o a realidade prática, proporcionado 

pela aula experimental.  

Nesta direção, Moraes e Poletto (2014, p. 04) confirmam que 

“experimentação é de supra importância no Ensino de Ciências, pois ela 

consegue unir teoria e prática e funciona como um meio de motivar os alunos, 

além de facilitar a compreensão dos conteúdos que estão em pauta". Assim, as 

aulas experimentais proporcionam uma aprendizagem além de conceitos, elas 

permitem que os estudantes contextualizem seus saberes conforme sua 

realidade. 

 

Aulas experimentais na prática escolar 

Quando os alunos foram questionados se haviam participado de aulas 

práticas na disciplina biologia, a maioria dos alunos (95%) afirmou que haviam 

participado. Os temas tratados nas aulas práticas foram: célula da planta, 

desenvolvimento de frutos e folhas, fecundação das plantas, plantas 

criptógamas e fanerógamas, animais, insetos e corpo humano. Percebe-se que 

a maioria dos temas tratados nas aulas práticas nas quais os alunos 

pesquisados participaram refere-se à botânica. 

Alguns excertos das respostas dos alunos à pergunta: 

“[...] Participei de uma aula que a sala toda saímos para fazer os estudos 

sobre as plantas” (A5); “Já participei algumas vezes, uma delas foi sobre as 

plantas, professor explicou a diferença do sexo das plantas”. (A10); “[...] uma 

vez somente, onde se tratava de uma demonstração do corpo humano, aprendi 

a localização de cada e sua função” (A16). 

Desta forma, vemos que o ensino de botânica tem potencial para que 

sejam desenvolvidas atividades práticas na escola, tendo o professor uma 

gama de recursos para explorar com seus alunos. No entanto, de acordo com 

Andrade e Massabni (2011, p. 836) “as atividades práticas são uma forma de 

trabalho do professor, e querer utilizá-las, ou não, é uma decisão pedagógica 

que não depende apenas da boa vontade do docente, seu preparo ou 
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condições dadas pela escola”. Isto é, é preciso que haja condições propicias 

para que essas aulas possam ser desenvolvidas, tendo em vista que “as 

atividades práticas permitem aprendizagens que a aula teórica, apenas, não 

permite, sendo compromisso do professor, e também da escola, dar esta 

oportunidade para a formação do aluno” (ANDRADE; MASSABNI, 2011, p. 

836). Enfatiza-se, assim, o papel da escola e do professor, no incentivo e na 

efetivação dessas práticas.  

 

Interesse dos alunos pelas aulas experimentais 

Sobre seu interesse em participar da aula prática sobre Célula Vegetal 

encontramos as seguintes categorias de respostas: 

✓ Interessante estudar as células e visualizar estruturas microscópicas. 

✓ Interessante porque na pratica aprendemos mais que na teoria. 

✓ Obteve conhecimento e esclareceu dúvidas. 

A maioria dos alunos achou interessante participar da atividade prática, 

pois embora adquiram conhecimento na aula teórica, reconhecem que 

aprendem mais na aula prática, ou seja, obtém-se um conhecimento mais 

amplo do conteúdo a ser aprendido, podendo tornar sua aprendizagem 

significativa.  

Apresentamos alguns excertos das respostas dos alunos a essa 

indagação: 

“Sim, achei muito bom, pois aprendi muito mais sobre as células 

vegetais”. (A5); “Sim, foi muito interessante, pois na pratica, muitas vezes 

aprendemos muito mais que na teoria” (A11); “Sim, rendeu conhecimento e 

esclareceu dúvidas” (A17). 

Nesta direção, Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 34) argumentam 

que “a aprendizagem significativa envolve a aquisição de novos significados e 

os novos significados, por sua vez, são produtos da aprendizagem 

significativa”. Desta forma, percebe-se que no decorrer da aula experimental 

sobre botânica, com o envolvimento dos estudantes e seu interesse aguçado, 

propicia-se condições necessárias para tal aprendizagem. Permitindo que o 

mesmo amplie suas perspectivas e se motivem a buscar mais conhecimento. 
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CONCLUSÃO  

A metodologia de experimentação, nas aulas práticas de botânica, 

possui um grande potencial, pois contribui para que os estudantes possam 

aprender de maneira significativa, tendo em vista que esta metodologia permite 

que o professor relacione elementos da realidade cotidiana do aluno, como 

frutas, legumes ou plantas, com o conhecimento científico. 

Deste modo, analisar a influência das atividades experimentais no 

processo de ensino e aprendizagem em botânica com estudantes do Ensino 

Médio, permitiu asseverar a relevância do desenvolvimento dessas atividades 

no processo educativo escolar. Bem como, permitiu clarificar que as atividades 

experimentais não são apenas meras técnicas, mas uma estratégia de ensino 

eficiente e eficaz, que permite a formação integral do estudante, podendo, o 

educando melhor compreender sua humanidade e os processos em que está 

envolto, compreendendo através de partes o todo de sua existência, 

priorizando sempre o respeito pelo outro e motivando sua participação ativa, de 

modo significativo, na sociedade. 
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RESUMO: Os recursos didáticos possibilitam ao professor a oportunidade de 
experimentar uma atenção diferenciada dos alunos. Logo, esse trabalho teve como 
objetivo apresentar materiais acerca dos conteúdos de Geologia e Paleontologia com 
enfoque no assunto de Deriva Continental, baseado em registros fósseis. Para 
confecção da maquete e ilustrações dos fósseis utilizou-se objetos de fácil acesso. O 
público-alvo foram alunos de graduação do curso de Ciências Biológicas da 
Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, onde foi aplicado questionário 
composto por quatro questões objetivas. Os recursos empregados na aula de 
Geologia e Paleontologia ilustraram o espaço geográfico e seu desenvolvimento, de 
maneira a tornar mais interessante, compreensível e aceitável a aula pela maioria dos 
alunos.   

Palavras-chave: Geologia; Paleontologia; Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

A falta de interesse e a dificuldade apresentada por boa parte dos alunos 

em relação a conteúdos de Ciências se torna perceptível pelos professores 

quando o assunto é repassado somente de forma teórica. Segundo Bizzo 

(2002), existe uma ampla gama de materiais disponíveis que o professor pode 

utilizar e que contribuem para a melhoria de seu trabalho, porém, o grande 

desafio é decidir quais são adequados à realidade dos alunos e como utilizá-

los. Além disso, o tipo de material a ser utilizado dependerá da condição de 
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oferta, finalidade da disciplina, público-alvo e da combinação das tecnologias 

(BANDEIRA, 2009). 

Os recursos didáticos possibilitam ao professor a oportunidade de 

experimentar uma atenção diferenciada dos alunos. Diante disso, para conduzi-

los ao interesse pelos conteúdos de Geologia e Paleontologia faz-se 

necessário a elaboração de meios didáticos que os atraiam e os motive à boa 

vontade de aprender.  

É possível encontrar na literatura didática e pedagógica indicações de 

diferentes meios e recursos para as aulas, que podem ser utilizados pelos 

professores com resultados que comprovam êxito (PILETTI, 1995; RONCA e 

ESCOBAR, 1984). Dessa forma, os educandos sairão da situação de agente 

passivo passando a ser agente ativo de sua própria aprendizagem, podendo 

aprender os conteúdos expostos pelo professor e interagir com os colegas. 

Tendo o professor determinado à estrutura do conteúdo e definido exemplos e 

problemas específicos, o próximo passo é definir técnicas de ensino que sejam 

mais adequadas para a consecução dos objetivos (RONCA e ESCOBAR, 

1984, p. 39). 

O trabalho teve como objetivo apresentar os recursos didáticos com a 

intenção de promover a compreensão dos alunos acerca dos conteúdos 

ministrados nas aulas de Paleontologia e Geologia, com o enfoque no assunto 

de Deriva Continental, estando este baseado nos conhecimentos dos registros 

fósseis.  

 

METODOLOGIA 

As atividades foram desenvolvidas por alunos de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA – Tomé 

Açu, e foi parte integrante da atividade de pesquisa da disciplina de Práticas 

Pedagógicas no Ensino de Paleontologia e Geologia. Teve como público-alvo 

alunos de graduação da UFRA do curso de Ciências Biológicas do segundo 

semestre, totalizando 29 alunos. 

O conteúdo desenvolvido foi sobre a Deriva Continental com enfoque 

nos registros fósseis, abordando conhecimentos sobre as Tectônicas de 
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Placas. A aula expositiva foi elaborada consultando bibliografia utilizada no 

curso de Biologia e sites consultados na internet, ministrada com o auxílio do 

projetor de slides e notebook para apresentação do conteúdo com as imagens. 

Para a confecção do recurso didático relacionado ao conteúdo priorizou-

se a utilização de materiais de fácil aquisição e manipulação, tais como: isopor, 

massa acrílica, espeto de churrasco, estilete, pincel, tintas acrílicas de cores 

primárias, rolo de textura, régua, cola de isopor e lápis. 

Figura 1 - Maquete representando A- Atividade magmática, B- Gondwana e C-

Registros fósseis. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Após a aula teórica sobre o tema abordado, com o auxílio do projetor de 

slides, maquete e das ilustrações dos fósseis, foi aplicado um questionário 

composto por quatro questões objetivas para saber a importância do uso do 

modelo didático na contribuição do processo de aprendizagem. O presente 

trabalho trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa pois, no meio educacional, 

há problemas que além da análise de dados em números, ou seja, 

quantificados, precisam ser qualificados para sua melhor contextualização e 

compreensão (GATTI, 2004). Diante disso, os dados foram tabulados por meio 

do software Microsoft Excel 2010 e apresentados em forma de gráficos. 

A B 

C 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a compreensão da Geologia e Paleontologia foi realizada uma aula 

expositiva e dialogada falando sobre a Deriva Continental com enfoque nos 

registros fósseis, onde foi exemplificado as evidências que comprovaram a 

existência de um supercontinente chamado pangeia, através dos registros 

fósseis e o próprio encaixe dos continentes afastados por influência das 

tectônicas de placas. A característica estrutural apresentada pela maquete, 

ilustrando a região da Gondwana e os principais locais onde habitavam a fauna 

e flora, teve a função de representar a realidade, mostrando melhor os detalhes 

não visualizados em outro meio de representação. Apesar da maquete e os 

fósseis apresentarem uma parte do supercontinente, Gondwana, que evidencia 

a existência de um supercontinente, a Pangeia, sua explicação não aborda 

com exclusividade as outras evidências que fizeram parte da teoria da deriva 

continental como os encaixes dos continentes e o encontro dos rifts no oceano. 

E, além disso, não mostra claramente os três tipos de limites das tectônicas de 

placas, embora apresente como essa atividade magmática ocorre para que 

esses continentes antes juntos agora estarem separados, comprovado após a 

teoria da deriva continental. Diante disso, houve a necessidade do uso dos 

slides que, em conjunto com a maquete e as ilustrações dos fósseis, tornaram 

o assunto mais compreensível. 

Após a aula ministrada, os alunos responderam ao questionário para 

avaliação dos recursos didáticos e referente à primeira pergunta relacionada ao 

uso da maquete como auxilio no conteúdo ministrado, todos os 29 alunos 

responderam que sim. Isso mostra que o conteúdo ainda que complexo, com o 

uso dos recursos didáticos, o processo de ensino-aprendizagem proporcionou 

ao aluno melhor compreensão do assunto. E junto com o auxílio do professor, 

o aluno pode perceber na maquete a noção do espaço (PELUSO e PAGNO, 

2015). 

No que corresponde à segunda pergunta sobre o nível de importância 

que os alunos atribuem aos recursos didáticos apresentados, 55% (16) dos 

alunos optaram pela alternativa excelente, 41% (12) ótimo e 3% (1) bom. Com 

base nesse resultado percebe-se que os alunos tem a consciência da 
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importância do uso de diferentes recursos didáticos para assimilação dos 

assuntos ministrados. Resultado parecido com os estudos de Silva et. al. 

(2017) onde mostra que a totalidade dos avaliados (100%) afirmou ser 

importante o uso de recursos didáticos diferenciados (figura 2). 

Figura 2 - Nível de importância que os alunos atribuíram ao recurso didático. 

 

 

 

 

 

          Fonte: Elaborado pelos autores. 

A figura 3 apresenta a viabilidade dos recursos didáticos como 

complemento nas aulas para os alunos participantes. A maioria demonstrou 

compreender a utilidade dos recursos didáticos como um instrumento de 

grande valor durante as ministrações das aulas. Segundo Bastos e Deuma 

(2010), os professores devem buscar recursos de acordo com a realidade 

que cerca a vida do aluno, tais como músicas, documentários, slides, 

tornando o ensino mais prazeroso e significativo. 

Figura 3 - Viabilidade dos recursos didáticos como complemento nas aulas. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

No que se refere a quarta questão, de acordo com os itens citados e que 

podem ser utilizados na aula de Ciências/Biologia, entre as onze alternativas 
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optativas, as três de maior relevância e preferência esteve entre os filmes e 

documentários, experimentos e aula de campo. Segundo Bastos e Deuma 

(2010), os professores devem buscar recursos de acordo com a realidade que 

cerca a vida do aluno, considerando a variabilidade de opções, tais como 

músicas, documentários, slides, que vêm de encontro às necessidades 

tornando o ensino mais prazeroso e significativo (figura 4). 

Figura 4 - Recursos didáticos já utilizados por professores com maior 

preferência pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

CONCLUSÕES 

O uso da maquete como complemento à aula de Geologia abordando o 

assunto de Deriva Continental ilustrou o espaço geográfico e seu 

desenvolvimento, de maneira a tornar a aula mais interessante, compreensível 

e aceitável pela maioria dos alunos. Ademais, a ilustração dos fósseis 

relacionado ao conteúdo de Paleontologia sob o uso de isopor promoveu ainda 

mais a compreensão acerca da separação dos continentes. Portanto, os 

recursos utilizados os instigou a ter uma nova investigação e visualização de 

campo. 

Além da utilização da maquete como métodos didáticos aprovados para 

a aula de Geologia com base nos conhecimentos de Paleontologia foi o 

experimento, filmes, documentários e aula de campo como recursos didáticos 

mais aceitos e escolhidos pelos alunos participantes. 
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RESUMO: A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que 
atravessa todos os níveis da educação básica que, além de alfabetizar, pode oferecer 
oportunidades melhores para jovens e adultos. Portanto, cabe aos educadores 
elaborarem métodos de ensino que se demonstrem mais viáveis para a compreensão 
de conteúdo. Pensando nisso, os jogos didáticos chegam como estratégias para 
despertar o interesse nos alunos e facilitar o processo de aprendizagem. O presente 
trabalho tem como objetivo apresentar um jogo didático para auxiliar na mediação do 
conteúdo de citologia, em uma turma de EJA, como atividade do Programa 
Institucional de Iniciação à Docência (PIBID). No jogo, os alunos em equipe deverão 
descobrir as estruturas citoplasmáticas e responder perguntas referente ao conteúdo. 

Palavras-chave: Recurso didático, EJA, Biologia, Citologia. 

 

INTRODUÇÃO 

A Ciência é uma disciplina que propicia a utilização de múltiplas formas 

de abordagens de conteúdos. De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (2000), o ensino de Ciências deve preparar os alunos para enfrentar 

e resolver problemas do cotidiano. Contudo, sabemos que os conteúdos de 
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ciências e biologia, em algumas vezes, acabam sendo vistos de sua formação 

para melhorar as suas condições de vidas. Nesse sentido, cabe ao professor 

integrar às suas aulas, estratégias e recursos diferenciados que estimulem a 

curiosidade, visando a aprendizagem significativa e contextualizada, que 

propicie aos alunos a ampliação de conhecimentos já existentes ou a 

construção de novos conhecimentos. 

Diante do exposto, a utilização de recursos didáticos é um viés 

extremamente importante para o desenvolvimento de aulas mais atrativas e 

interativa. Souza et al. (2007) classifica “recurso didático é todo material 

utilizado como auxílio no ensino aprendizagem do conteúdo proposto para ser 

aplicado, pelo professor, a seus alunos”. Dentre as possibilidades de 

ferramentas didáticas disponíveis, estão os jogos pedagógicos ou didáticos. 

Segundo Kishimoto (1994), o jogo é caracterizado como ‘’[...] o resultado de um 

sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social; um sistema de 

regras; e um objeto’’.  

Para Enríquez, Schwantes e Ribeiro (2017) as aulas de ciências tornam-

se mais atraente aos alunos, quando são desenvolvidas de forma lúdica e 

algumas vezes até mesmo fora das salas de aula, se tornando um agente ativo 

do processo pedagógico. Entretanto, devemos saber utilizar este recurso de 

uma forma rentável, para que o processo de ensino-aprendizagem não se torne 

algo trivial para apenas passar o tempo. Segundo Campos (2002), os aspectos 

lúdicos e cognitivos presentes nos jogos didáticos devem ser considerados 

como estratégias para o ensino. Sendo assim, devemos conciliar esta 

ferramenta com outras estratégias e não apenas utilizar esse material como 

substituto de outros métodos de ensino. Dessa forma, a atividade manterá e 

cumprirá sua função de suporte para os professores e motivação para os 

estudantes (MANTUANO et al, 2017). 

Dessa forma, a proposta do jogo tem intuito de auxiliar na aprendizagem 

de Biologia em uma turma da EJA. O jogo foi proposto para se trabalhar o 

conteúdo de citologia, assunto este que está presente no currículo das turmas 

de 1º Etapa do EJA. O jogo consiste na adaptação do jogo “Batalha Naval”, o 

qual os alunos poderão aprender juntos, de uma forma divertida e estimulante, 
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os principais conceitos do estudo da Citologia. Esta atividade faz parte do 

programa PIBID-Biologia, e atividade foi proposta visando ser utilizada nas 

aulas referentes ao conteúdo do estudo da célula para ser aplicado na EJA-1º 

Etapa. 

 

O DESAFIO DE ENSINAR NA EJA 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresenta-se como uma 

modalidade de ensino criada pelo Governo Federal que perpassa todos os 

níveis da Educação Básica do país, destinada aos jovens, adultos e idosos que 

não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada. 

Permite que o aluno retome os estudos e os conclua em menos tempo e, dessa 

forma, possibilitando sua qualificação para conseguir melhores oportunidades 

no mercado de trabalho.  

É direito de todos terem acesso à informação por meio dos avanços 

tecnológicos, e para isso é necessário criar condições que para homens e 

mulheres desenvolvam suas competências para criar, dialogar e intervir como 

diferente, assumir seus lugares no mundo (SILVA; QUEIROZ, 2014). A EJA 

tornou-se presente para dar oportunidades para aqueles cidadãos que, em 

algum momento de sua vida, tiveram que abandonar o ensino regular. Tendo 

isso em vista, os participantes dessa modalidade, em sua grande maioria, são 

compostos por alunos que possuem uma vida de trabalho ativa durante o dia e 

chegam na escola desgastados devido sua rotina. Por isso, muitos veem as 

aulas como um desafio, cabendo ao professor optar por métodos que sejam 

estimulantes, pois caso o contrário, os alunos irão passar a ver a ida para as 

aulas como mais um obstáculo em suas árduas vidas. 

Dentro desse contexto, o educador da EJA deve propor um ensino que 

almeje resgatar a cidadania do indivíduo, bem como sua autoestima e também 

o interesse de participar da sociedade, a partir da promoção de situações que 

desenvolvam o pensamento crítico e reflexivo (SILVA; QUEIROZ, 2014). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

No município de Bragança – PA, o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), através da Universidade Federal do Pará, vem 

atuando nas escolas públicas desde 2010. Esta atividade faz parte do 

programa realizada por graduandos do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da referida universidade e bolsistas do PIBID juntamente com a 

professora de Biologia.   

O PIBID-Biologia tem como proposta trabalhar com materiais didáticos 

lúdicos no contexto do processo de ensino, com foco na dupla perspectiva de 

elaborar propostas para a melhoria do ensino de ciências e biologia e 

promover, no contexto de formação inicial dos professores, o estudo de 

tendências inovadoras nessa área.  

De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio: O 

jogo aflora os estímulos e o local apropriado favorecendo o desenvolvimento 

espontâneo e imaginativo dos alunos e dá ao professor a chance de aumentar 

seu conhecimento em técnicas ativas de ensino (MEC, 2006, p.28). O conteúdo 

curricular do jogo é referente ao estudo da “Citologia”, em que se pode abordar 

o conhecimento da morfologia, do desenvolvimento e das funções das células 

e dos componentes celulares. 

 

O JOGO “BATALHA NAVAL DA CITOLOGIA”: SUAS CONCEPÇÕES E 

REGRAS 

O jogo é constituído por um tabuleiro (Fig. 1A) contendo colunas e 

linhas, semelhantes às coordenadas de um jogo do tipo batalha naval; 

contendo numeração de 1 a 6 na linha horizontal, e as letras de A até F 

indicando a linha da vertical. Cada interseção de um número com uma letra é 

representada por uma casa, contendo um total de 36. Em cada casa há uma 

carta, que, ao ser escolhida, o mediador deve virar a mesma para descobrir o 

item escondido (Fig. 1B). 
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Cada casa pode ser representada por 3 itens: figuras de organelas e 

estruturas, perguntas e bomba. Cada item tem um significado, representando: 

● Figuras de organelas: O jogador deverá dizer qual organela ou estrutura 

citoplasmática a figura representa. 

● Perguntas: O jogador deverá responder à pergunta referente ao 

conteúdo de citologia. 

● Bomba: O jogador passa a vez. 

O tabuleiro pode ser confeccionado a partir de materiais de baixo custo, 

como cartolinas e papel cartão. As figuras das organelas e estruturas 

citoplasmáticas devem ser impressas de forma colorida em papel A4 para que 

as figuras sejam melhor visualizadas. As bombas podem serem feitas com o 

auxílio de canetas coloridas, assim como as letras/números que representam 

as linhas verticais/horizontais. O tabuleiro deve ser fixado em algum material 

rígido, como papelão, para preservar sua integridade. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: (A) Tabuleiro “Batalha Naval da Citologia”, e (B) Tabuleiro com as cartas viradas. 

 

Como jogar: 

A dinâmica do jogo permite a participação individual em equipes, 

definidas de acordo com o tamanho da turma e a critério do professor, que atua 

como mediador. No caso de ser aplicado a uma turma, ela deverá ser dividida 

em no máximo quatro equipes, tendo cada equipe um representante. 

    

A B 
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●   A ordem das equipes deve ser definida a critério do professor. A primeira 

equipe deverá escolher uma casa entre as disponíveis no tabuleiro; 

●   Dependendo do item que cair, o jogador deverá obedecer segundo o 

significado; 

●   Se o jogador retirar uma figura e acertar o nome da organela ou 

estrutura, a equipe ganha um ponto e tem a oportunidade de jogar 

novamente; se o jogador retirar uma pergunta, a equipe terá 30 segundos 

para tentar responder. Caso responda corretamente, a equipe ganha 1 ponto 

e tem a oportunidade de jogar novamente. Se errar, a equipe perde a vez; 

●   Se o jogador retirar uma bomba, a equipe perde a vez. 

●   E assim prossegue o jogo até que todo o tabuleiro esteja preenchido; 

●   Ao final do jogo é feita a contagem da pontuação de cada equipe, 

vencendo o jogo aquela que acumular mais pontos. 

O jogo proposto pode contribuir na dinamização do estudo teórico a 

partir do lúdico, e a aprendizagem se desenvolve de forma divertida, levando o 

aluno a desenvolver seus conhecimentos sobre as principais características 

referentes ao estudo da célula e suas organelas. A função do professor durante 

as partidas é de esclarecer possíveis dúvidas sobre o desenvolvimento do jogo 

e instigar a curiosidade dos estudantes no assunto de citologia, incentivando-os 

a participar da atividade. Dessa forma, o professor colabora para a construção 

do conhecimento e expande as fronteiras do saber conferindo aos estudantes a 

autonomia para observar novos aspectos de sua realidade, querer investigá-los 

e promover mudanças (ZANONI et al., 2008). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de produção do material é relativamente simples e envolve 

apenas a utilização de materiais de baixo custo, como: cartolina, papel cartão, 

canetas coloridas, caneta e cola. Também a impressão das figuras que 

compõem o jogo, preferencialmente coloridos para que haja uma melhor 

visualização das organelas apresentadas. Além disso, pode ter grande 
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durabilidade se após o uso for guardado em um local seguro. Seu conteúdo 

permite a revisão e fixação de importantes conceitos relacionados ao estudo da 

célula.  

O jogo torna o processo de aprendizagem mais suave, entretanto não 

deve substituir outros métodos de ensino, devendo ser utilizado como suporte e 

um recurso para a aprendizagem (ZANONI et al, 2008). Portanto, o jogo é 

inserido como uma estratégia para conquistar a atenção dos alunos, e assim 

possibilitar que os mesmos despertem o interesse pela biologia, tornando o 

processo de ensino-aprendizagem mais acessível e estimulante.  
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RESUMO: Os materiais didáticos são instrumentos fundamentais para os processos 
de ensino e aprendizagem, e o jogo didático caracteriza-se como uma viável 
alternativa para auxiliar em tais processos por patrocinar a construção do 
conhecimento ao aluno. Neste artigo é apresentada uma proposta de ensino para 
trabalhar o conteúdo de química orgânica, especificamente sobre os compostos 
hidrocarbonetos, álcoois e aminas com nomenclaturas e estruturação. A proposta se 
configura como uma atividade lúdica denominada de Trilha da Estruturação, voltada 
para alunos do ensino médio e superior de química. O jogo foi construído com material 
de baixo custo e tem o objetivo de despertar o interesse e motivar os alunos a um 
melhor aprendizado do conteúdo proposto.   
 

Palavras-chave: Jogo Didático. Nomenclatura. Estrutura. Ensino. Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO  

 Os jogos didáticos são instrumentos que auxiliam no ensino e 

aprendizagem das diferentes áreas do saber. Reconhecendo as dificuldades 

para se ministrar conteúdos de Química no ensino médio, foi sugerido por 

nossa professora de química do Instituto Federal do Amapá, que 

elaborássemos um jogo didático, que facilitasse a compreensão do conteúdo 

de química orgânica, especificamente sobre os compostos hidrocarbonetos, 

álcoois e aminas com nomenclaturas e estruturação objetivando a 
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mailto:layanemarques12@gmail.com
mailto:elaenefreire99@gmail.com
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compreensão das características particulares de cada estruturação e 

nomenclatura dos compostos em questão. Trazendo ao aluno a motivação, 

diversão e fazendo com que os mesmos aplicassem os conhecimentos 

adquiridos no decorrer das aulas colocando-os em prática no jogo. 

 O jogo foi aplicado na Feira de Ciências Exatas realizada no Instituto 

Federal do Amapá polo Laranjal do Jari em 11 de maio de 2019 voltado para 

alunos da instituição com a finalidade de ensinar e despertar no aluno o 

interesse pela matéria.  

 

UM JOGO PARA O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZADO NA 

QUÍMICA. 

 O uso de jogos didáticos está descrito nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (Brasil, 1998), e evidenciado nas Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (Brasil, 2006), que propõe ao ensino em sala de aula, um 

trabalhado de forma mais dinâmica e divertida, transformando o paradigma da 

aula tradicional e desenvolvendo a capacidade afetiva e as relações 

interpessoais dos alunos. Desta forma, a utilização de jogos em sala de aula, 

tem se demostrado importantíssimo e colocado como meio de motivação e 

melhora na relação ensino-aprendizagem no que diz respeito ao ensino de 

Química. 

  Silva (1998) acredita que é por meio de seu próprio interesse que o 

aluno se apropria de um objeto e lhe dá um sentido, sendo a motivação 

fundamental para que esse processo ocorra. 

 Assim como Kishimoto (1996), acredita-se que o professor deve rever a 

utilização de propostas pedagógicas adotando em sua prática aquelas que 

atuem nos componentes da aprendizagem, já que os mesmos não podem ser 

ignorados quando o objetivo é a assimilação de conhecimentos por parte do 

aluno.  

 De acordo com Gardner (1985), a teoria das múltiplas inteligências alude 

que cada estudante aprende de forma diferenciada e cabe ao professor buscar 

alternativas de ensino e aprendizagem, que contribuam para o 

desenvolvimento das competências dos alunos.  
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 O jogo permite a ação propositada (afetiva), construção de reproduções 

mentais (cognição), manipulações de objetos desempenham ações sensórias 

motoras, interações sociais, que, segundo Kishimoto (1999), podem 

potencializar a aprendizagem e as condições para maximizar a construção de 

conhecimentos.  

 

DESCRIÇÃO DO JOGO 

 O Jogo foi baseado em jogos de tabuleiro, sem especificidade. É 

constituído de tabuleiro, 15 cartas de perguntas, 07 cartas de dicas, 10 cartas 

com as nomenclaturas das estruturas que serão sorteadas para competição 10 

cartas contendo as estruturas químicas que serão apresentadas no final do 

jogo (para saber se os jogadores fizeram a montagem correta), tabela com 

gabarito das perguntas, tabela com as regras do jogo, 1 dado, 2 pinos de cores 

diferente, um para cada jogador ou grupos de jogadores, 1 juiz que 

intermediará o jogo, tendo em posse as cartas que os jogadores não terão 

acesso, 40 bolas azuis indicando átomos de hidrogênios, 30 bolas vermelhas 

para indicando o átomo de carbono, 4 bolas verdes para o átomo de nitrogênio, 

4 bolas pretas para o átomo de oxigênio e palitos para fazer as ligações. No 

tabuleiro os adversários receberão elementos para que no final da trilha os 

mesmos montem a estrutura que pegou no sorteio. Na trilha encontraram 

opções de perguntas, dicas, perde a vez, ganha oxigênio, carbono, ligações e 

hidrogênios.  

 

Figura 01. Apresentação e manipulação do jogo em sala de aula no Instituto Federal 
do Amapá.  (Fonte: Próprio autor) 
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CONSTRUÇÃO DO JOGO 

 O jogo foi elaborado da maneira mais acessível e durável para que os 

professores de diferentes instituições escolares possam ter acesso. Assim 

foram utilizados os seguintes materiais: 1) Tintas Coloridas: azul, verde, 

vermelho e preto; 2) - Bolas de isopor, 3) - notebook, 4) - impressora; 5) - 

envelopes com cores e tamanhos diferentes; 6) - papel de foto.  A construção 

do jogo ocorreu em algumas etapas. O primeiro passo foi à criação do tabuleiro 

no PowerPoint e realizada a impressão; em seguida, foram confeccionadas as 

cartas das estruturas, perguntas, dicas, folha de gabarito, regra do jogo, tabela 

com as cores para identificação dos carbonos, hidrogênio, nitrogênio e 

oxigênio. As mesmas foram construídas no programa do PowerPoint, que 

depois de impressa no papel fotográfico, recortada e colocada nos seus 

respectivos envelopes. Em seguida, foram pintadas as bolas de isopor para 

identificar os átomos em questão. Foi utilizado palito de churrasco para fazer as 

ligações, os mesmos foram cortados, lixados e pintados. Por fim, um pequeno 

teste para eventuais ajustes. 

 

REGRAS 

 1) O jogo poderá ser executado por no mínimo 02 participantes, também 

podendo ser jogado em equipes; 2) Haverá um juiz que intermediará jogo; 3) 

Os jogadores escolherão 2 envelopes entre os dez disponíveis com as 

respectivas cartas com as nomenclaturas na qual terão que montar ao final da 

trilha, podendo decidir qual irá montar ou se irá montar as duas. No caminho da 

trilha os jogadores conquistarão peças que serão necessárias para a 

montagem de suas estruturas.  No decorrer da trilha, se o jogador cair na casa 

“pergunta”, o mesmo receberá uma carta com pergunta contendo sugestões de 

múltipla escolha, a pergunta deverá ser lida em voz alta e assim que terminar 

terá um tempo de 20 segundos para responder. Caso responda corretamente, 

terá direito de tirar uma peça que seu adversário conquistou no jogo 

impossibilitando-o de montar sua estrutura. Se o jogador errar a pergunta, será 

repassada ao adversário tendo os mesmos direitos. Caso nenhum dos 

jogadores acerte, a carta retorna a mesa, podendo ser retirada novamente; 4) 

Se o jogador cair na casa “perde a vez”, o mesmo ficará uma rodada sem 
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jogar; 5) Quando cair na casa “dica”, terá direito a uma dica que pode ser útil 

na montagem da estrutura; 6) Para ganhar, o jogador terá que chegar ao final 

da trilha e montar sua estrutura que sorteou no início. Caso não tenha as peças 

suficientes poderá recorrer a uma pergunta, se acertar ganhará o restante que 

falta para sua estrutura. E se errar, passará a vez para que seu adversário que 

continuará jogando para chegar ao final da trilha. Caso os dois jogadores já 

estiverem ultrapassado à linha de chegada e não tiverem peças suficientes 

poderão recorrer às perguntas para conseguirem peças suficientes e assim 

montar a estrutura desejada. Vence o jogo que montar a estrutura 

corretamente 

  

RESULTADO E DISCUSSÕES 

 Após a aplicação do jogo na Feira de Ciências Exatas, perguntamos à 

uma média de 40 alunos o que acharam do jogo e de suas regras, se 

consideravam de fácil ou difícil entendimento, como foi a aprendizagem 

adquirida e quais as sugestões de melhoria. A maioria dos alunos relatou que 

não sentiu dificuldades para entendê-lo e que o jogo é ótimo, pois houve 

oportunidade para ampliar seus conhecimentos sobre a nomenclatura de 

hidrocarbonetos, álcoois e aminas e também para identificar as ligações 

químicas presentes em cada molécula. As sugestões de melhorias estavam 

relacionadas à premiação (balas, chocolates, etc...) ao grupo vencedor.  

Apesar de idealizarmos a aplicação do jogo Trilha da Estruturação em grupos, 

nossa suposição era a de que os alunos ao final da trilha montasse a estrutura 

como adversários individuais. Porém, surpreendeu-nos saber que 90% dos 

alunos preferiram jogar em grupo facilitando com mais rapidez e coletividade a 

montagem da estrutura proposta. Ao analisarmos a aplicação do jogo, 

percebemos que os alunos gostaram do jogo, aprenderam sobre o tema e 

foram estimulados pelo jogo, pois durante a aplicação com alunos de diferentes 

turmas, verificamos entusiasmo e interesse em jogar, mesmo entre aqueles 

que só observaram. Além disso, ao ser apresentado o Trilha da Estruturação 

causou interesse e curiosidade em todos os presentes.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  O jogo Trilha da Estruturação é um versátil instrumento facilitador do 

processo de ensino e aprendizagem da química. A função educativa do jogo foi 

facilmente observada durante sua aplicação ao examinar o favorecimento da 

aquisição de conhecimento em clima de alegria e prazer. Os aspectos lúdicos e 

cognitivos presentes no jogo são importantes estratégias para o ensino e a 

aprendizagem de conceitos abstratos e complexos, beneficiando a motivação 

interna, o raciocínio, a argumentação, a interação social do aluno. Trata-se de 

uma oportunidade para alunos do ensino médio e do ensino superior em 

química revisarem e exercitarem sobre as estruturas e nomenclaturas dos 

hidrocarbonetos, álcoois e aminas com suas características, propriedades dos 

compostos orgânicos. No intuito de identificar a fórmula estrutural descrita após 

o percurso da trilha e orientação do composto sorteado no início do jogo. Ficou 

claro que o uso do material didático produzido foi satisfatório, pois mostrou a 

participação e interação dos alunos. O material didático proporciona o contato 

hábil, sendo as aulas práticas de suma importância para que o aluno possa 

apreender o que lhe foi passado na teoria, pois através dela se tem 

concretização do lhe foi passado. Conclui-se que teoria e prática são 

complementariedade e o uso do material didático é o mediador para que se 

possa aliá-las. 
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo relatar as principais contribuições 

do Programa de Ação Interdisciplinar (PAI) na educação científica de estudantes 

durante o estágio em docência do Programa de Pós-graduação em Biociências 

(PPGBIO) da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Foram realizadas 10 

atividades científicas com os estudantes, entre elas: 2 encontros de trabalho, 7 aulas 

práticas e 3 eventos científicos. O PAI proporcionou uma educação científica de 

qualidade e o fortalecimento da relação professor-aluno. Os resultados alcançados 

levam-nos a inferir sobre o potencial que o PAI possui como abordagem de ensino-

aprendizagem que pode ser reproduzida com relativa facilidade para que possamos 

avançar na tão necessária educação científica de jovens estudantes brasileiros. 
 

Palavras-chave: Educação Científica, Estágio em Docência, Educação Básica, Ensino 

Superior, UFOPA. 

 

INTRODUÇÃO 

A educação é a ferramenta mais importante, para não dizer a mais 

essencial, que a uma nação precisa desenvolver para garantir seu crescimento 
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a médio e longo prazo (LIMA et al., 2015; NASCIMENTO; FERNANDES; 

MENDONÇA, 2010). A necessidade de introduzir ou melhorar a educação, 

especialmente a educação em ciências e suas tecnologias, desde os primeiros 

anos da formação escolar é hoje reconhecida nos países 

socioeconomicamente desenvolvidos, os quais priorizam a qualidade da 

educação dos seus cidadãos e dedicam máxima atenção às carreiras de 

natureza científica e tecnológica (SCHWARTZMAN; CHRISTOPHE, 2009). 

No Brasil não possuímos uma tradição consistente de educação em 

ciências, por isso essa modalidade de ensino é um grande desafio, de tal modo 

que os métodos de ensino-aprendizagem precisam ser repensados 

permanentemente para que consigamos consolidá-la (LIMA; LOUREIRO, 2016; 

DANTAS; MASSONI; SANTOS, 2017). Apesar dos esforços, nosso país ainda 

exibe baixos níveis de educação em ciência evidenciados nos resultados da 

Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e na Prova Brasil do Sistema 

de Avaliação da Educação Básica (SAEB), bem como por estudos 

internacionais, como as avaliações do PISA (Programme for International 

Student Assessment), da Organização para o Desenvolvimento e Cooperação 

(OECD), considerado a principal referência internacional para identificar os 

níveis de desempenho dos estudantes em leitura, matemática e ciências 

(CAIXETA; GOMES; LIMA, 2017; SOUZA, 2017). 

Nesse cenário, toda e qualquer estratégia que busque contribuir com o 

processo educativo é bem-vinda. Para que isso ocorra, é necessário juntar 

esforços para o desenvolvimento de habilidades e capacidades que, a partir da 

apreensão de teorias, metodologias, atitudes e compromissos de todos, 

contribuam para a formação do pensar científico dos estudantes (BRIDI, 2010). 

Assim sendo, o propósito deste estudo foi refletir sobre papel social da 

educação científica dos estudantes da educação básica e do ensino superior 

através do Programa de Ação Interdisciplinar (PAI). O PAI propõe um modelo 

de transmissão e produção de conhecimentos científicos através da 

interlocução entre a Universidade e a Escola, buscando diminuir as distâncias 

entre as duas realidades, empenhando-se em garantir a difusão plena método 

científico e, assim, contribuir para uma aprendizagem significativa do estudante 

(LIBERAL; PICANÇO-DINIZ, 2014; SOUZA, 2017). 

 

OBJETIVO 

Relatar as principais contribuições do Programa de Ação Interdisciplinar 

na educação científica de estudantes durante o estágio em docência do 

Programa de Pós-graduação em Biociências da Universidade Federal do Oeste 

do Pará.  
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METODOLOGIA 

 O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo da experiência de 

aprendizagem coletiva vivenciada durante o estágio em docência do Programa 

de Pós-graduação em Biociências (PPGBIO), proporcionado através da 

parceria entre a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) com duas 

escolas de ensino fundamental e médio do município de Santarém, Pará. O 

estágio em docência do PPGBIO consiste em estruturar uma pirâmide de 

acordo com o Modelo Piramidal Multivetorial (MPMV) adotado no PAI. E este, 

por sua vez, fundamenta-se entorno de uma ideia geradora central para o 

desenvolvimento de atividades científicas com alunos em diferentes estágios 

acadêmicos, constituindo-se de uma pirâmide acadêmica formada por um 

Docente Pesquisador Orientador (DPO), Pós-Graduandos Co-orientadores 

(PG-CO), Monitores de Graduação (MG) e Alunos de Iniciação Científica do 

Ensino Médio (AIC-EM). Cada nível da pirâmide possui um compromisso 

formador com o nível seguinte, exercendo um ciclo de crescimento bidirecional, 

de forma que cada nível é motivado pela interlocução tanto horizontal como 

transversal. Dessa forma, o desenvolvimento da cognição social no PAI 

ocorrerá nos encontros de trabalho, na prática de discussão em grupo e nas 

aulas práticas em laboratórios (LIBERAL; PICANÇO-DINIZ, 2014). 

A seleção dos integrantes da pirâmide seguiu alguns critérios 

padronizados, como: 1) AIC-EM: a produtividade do boletim escolar, com 

média geral acima de 7,0; o aluno estar cursando a 1ª série do ensino médio e 

a aplicação de uma prova de redação; 2) PG-CO, MG e DPO: de acordo com a 

disponibilidade e aceite. A equipe final contou com o total de 15 participantes: 1 

DPO; 2 PG-CO; 4 MG e 8 AIC-EM. O estágio docência do PPGBIO teve a 

duração de um ano, período entre março de 2018 a março de 2019. As 

metodologias ativas utilizadas foram: dinâmicas em grupo, práticas de 

discussão em grupo, aulas práticas em laboratórios, e organização e 

participação em eventos científicos. Ao todo foram feitas 12 atividades 

científicas, entre elas: 2 encontros de trabalho, 7 aulas práticas e 3 eventos 

científicos. Foram realizados registros fotográficos, utilizado diário de campo 

para anotações, bem como gravação direta durante o período de realização do 

estágio. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Durante o estágio foram organizadas diversas atividades lúdicas, nas 

quais os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o ambiente laboratorial da 

unidade Tapajós da UFOPA, participar de aulas práticas nesses laboratórios, 

além de obterem experiência na organização e participação em eventos 

científicos. Os encontros de trabalho foram realizados com objetivo de 

aproximação e integração entre os participantes da pirâmide. Nesses 

encontros, as dinâmicas coletivas tiveram um papel importante para 

apresentação dos componentes da equipe, sendo utilizados quebra-gelos e, 
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posteriormente, palestras sobre o tema dos planos de trabalho de cada PG-

CO, já que as práticas a serem realizadas giravam em torno de uma ideia 

central, nesse caso, estavam inseridas nas linhas de pesquisa do grupo de 

pesquisa Neurociência e Amazônia, que reúne atualmente 6 grandes linhas 

das Neurociências aplicadas aos estudos no contexto amazônico. 

 Para Abed (2014), todos na escola possuem emoções e estabelecem 

vínculos, isso requer a reinserção das habilidades socioemocionais na proposta 

pedagógica das escolas, isto é, devemos considerar os seres que comparecem 

à escola em sua integralidade. Desse modo, as aulas práticas pensadas para o 

estágio em docência prezaram, primordialmente, o estabelecimento de vínculos 

entre os participantes, sem menosprezar os conteúdos. As aulas práticas foram 

realizadas no laboratório de Química Aplicada à Toxicologia, Saneamento 

Ambiental e Recursos Hídricos da UFOPA. Todos os conteúdos tinham 

associação com a temática das neurociências e foram abordados de forma 

dinâmica, utilizando-se das metodologias ativas, sempre conciliando a teoria e 

a prática. Segundo Morán (2015), as metodologias ativas são pontos de partida 

para avançar nos processos mais complexos de reflexão e de integração 

cognitiva (MORAN, 2015). A importância da utilização dessas metodologias na 

prática pedagógica torna-se cada vez mais evidente e necessária à medida que 

as tecnologias integram os espaços educacionais, tornando os métodos 

tradicionais ultrapassados (LIMA; LOUREIRO, 2016; MORAN, 2015). 

 A organização e a participação em eventos científicos foram os pontos 

altos do estágio em docência, visto que isso demonstrou certa autonomia dos 

integrantes. Ao todo, a equipe participou de três eventos científicos. O primeiro, 

denominado de III Seminário do PPGBIO da UFOPA, realizada em dezembro 

de 2018 na unidade Rondon, onde um AIC-EM participou apresentando um 

trabalho na modalidade pôster. O segundo evento foi a II Feira de 

Neurociências da UFOPA, realizada em março de 2019 na unidade Tapajós, 

sendo destinado à divulgação científica das neurociências e ocorreu 

concomitantemente à Semana Mundial do Cérebro, organizado pela DANA 

Foundation. Esse momento do estágio em docência representou um primeiro 

contato dos estudantes com a confecção de materiais paradidáticos, com a 

organização do evento e com o treinamento para apresentações. O terceiro 

evento foi a XVI Jornada de Iniciação e Pesquisa Científica e Tecnológica do 

Instituto Esperança de Ensino Superior – IESPES, realizada em maio de 2019, 

neste evento dois AIC-EM apresentaram resumos na modalidade pôster com 

resultados finais do estágio em docência.  

 Nesse período, os alunos participantes da pirâmide já haviam tido 

contato com conceitos básicos de teoria e prática da área, tais como o que é o 

sistema nervoso, como ele funciona, o que faz um neurocientista, como é 

estudado o sistema nervoso com animais e que pesquisas têm sido realizadas 

na UFOPA. As metodologias ativas foram fundamentais nesse período, pois foi 

dada a oportunidade de cada integrante da equipe opinar e se expressar sobre 

quais atividades seriam realizadas com o público-alvo do evento (estudantes e 
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professores do ensino médio). Essas metodologias podem auxiliar no trabalho 

interdisciplinar pelo fato de permitir a utilização de métodos não convencionais 

de aprendizagem, facilitando a troca de informações, a interação entre os 

participantes e a integração entre os conhecimentos (LIMA; LOUREIRO, 2016). 

Além de despertar a curiosidade à medida que são inseridas como recurso 

didático base para uma formação crítica e reflexiva, sem desprezar as 

qualidades e capacidades dos alunos, inclusive aquelas que podem ser 

desenvolvidas (BORGES; ALENCAR, 2014).  

 O PAI, através do seu modelo de organização, possui a capacidade de 

articular um ambiente de aprendizagem escolar e universitária, possibilitando o 

compartilhamento de conhecimentos e experiências, sendo isso de 

fundamental importância para o despertar dos participantes ao “eu sei e posso 

fazer”, contribuindo para favorecer a autonomia do estudante, além de 

influenciar de forma significativa e eficaz no processo de ensino-aprendizagem. 

 

CONCLUSÃO 

O produto final dos encontros de trabalho e ações coletivas 

demonstraram o quão positivo foi o estágio para os participantes da pirâmide 

acadêmica. As atividades desenvolvidas proporcionaram acesso ao ambiente 

acadêmico e a uma educação científica de qualidade. Além de possibilitar aos 

educandos, muito além do conhecimento, pois foi possível observar o 

surgimento de relações de vínculo entre os participantes, um círculo virtuoso 

sem o qual o aprendizado não seria tão prazeroso e agradável. Isso leva-nos a 

inferir sobre o potencial que o PAI possui na educação científica dos 

estudantes independentemente do nível de formação acadêmica, uma vez que 

ficou perceptível o fortalecimento da relação professor-aluno, contribuindo com 

o propósito de formar profissionais docentes para uma prática pedagógica 

humanizadora, especialmente em tempos de crises em relação à figura do 

professor. 

O estágio em docência também contribuiu para a troca experiências e 

conhecimentos entre os integrantes do grupo, explicitando que o modelo 

multivetorial de transmissão do método científico é possível, e não requer 

principalmente de investimento financeiro, mas sobretudo de tempo e 

disponibilidade de ensinar e aprender. O PAI, portanto, possibilita uma nova 

abordagem de ensino-aprendizagem que pode ser reproduzida com relativa 

facilidade para que possamos alcançar a tão necessária educação científica 

emancipatória e libertadora. 
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RESUMO: Este artigo trata-se de um relato de experiência realizada durante a 

disciplina de estágio supervisionado em espaços não formais, tendo como enfoque o 

trabalho de prevenção primária ao uso de drogas entre crianças e adolescentes da 

pastoral do menor no município de Barcarena, com o objetivo promover a 

compreensão e sensibilização quanto aos efeitos resultantes do uso de drogas, por 

meio de atividades lúdicas diferenciadas, como dinâmicas de grupo, e socialização de 

opiniões. A metodologia utilizada foi a Análise textual Discursiva que possui a função 

de produzir novas compreensões do tema a ser discutido. A experiência permitiu se 

criar a perspectiva de um trabalho que estimule não só a criatividade do futuro 

professor, como também a criticidade e participação do aluno.  

 

Palavras-chave: Adolescência, Sensibilização, Problemática  

 

INTRODUÇÃO 

Relatar a experiência a qual o indivíduo foi submetido é considerada 

uma atividade de suma importância, principalmente no ambiente acadêmico, 

oferecendo inclusive subsídio para novos relatos e pesquisas, assim expressa 

Oliveira et al (2011), por permitir relacionar problemas decorrentes do cotidiano 

com a prática profissional. Portanto, esse é um relato de experiência vivenciado 

durante a disciplina de estágio supervisionado em locais não informais do curso 

de licenciatura plena em ciências naturais-biologia, realizado na Pastoral do 

menor no município de Barcarena. Este local foi escolhido por se constituir em 

um espaço de ensino não formal, como afirma Nascimento et al (2014)  atuar 

em espaços não formais remete a uma formação docente abrangente, que 

além de não se limitar apenas a uma sala de aula também oferece condições 
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de se trabalhar à teoria-prática de forma diferenciada.  Dessa forma, utilização 

desses espaços contribui para a construção contextualizada dos 

conhecimentos à medida que o aluno tem a oportunidade de investigar e 

problematizar situações. 

     Considerando a adolescência como um período de grandes 

mudanças corporais e comportamentais, e nessa fase os indivíduos se 

encontram mais suscetíveis a sofrer influências, como afirma Barbosa (2016, 

p.4) quando diz que “a adolescência é uma fase de transformação corporal, 

psicológica e hormonal, e os adolescentes recebem influências de todos os 

lados, podendo ser boas ou ruins”. Esse fato torna mais relevante o trabalho de 

sensibilização e prevenção. Desse modo torna-se imprescindível o trabalho de 

prevenção precoce.  

No entanto, surge o desafio, como desenvolver esse trabalho de forma 

que gere resultados significativos. Sabe-se hoje que apenas apontar os pontos 

negativos que geram o amedrontamento e não de fato a informação em relação 

ao problema tão pouco  o uso de métodos tradicionais que não despertem 

estímulos e interesses nos alunos, não será o suficiente, partindo desse 

pressuposto, torna-se importante salientar que cabe ao educador   buscar 

meios de adequar a temática trabalhada à realidade dos indivíduos. Dessa 

forma, objetivo desse artigo consiste utilizar metodologias diferenciadas que 

possibilitem um trabalho atrativo de sensibilização e prevenção primária entre 

crianças e adolescentes como o uso de atividades lúdicas que despertem o 

interesse dos alunos pelo tema trabalhado resultando e uma melhor 

compreensão, como ressalta Santana  et al (2014) quando afirma que as 

atividades lúdicas possibilitam uma forma de aprendizagem mais atraente e 

divertida, além de trabalhar a capacidade do individuo de interagir, além de 

enriquecer a dinâmica das relações sociais e possibilita um fortalecimento da 

relação entre professor e aluno (JESUS, 2014, p.10). 

 

METODOLOGIA 

A metodologia de analise deste relato se processou por meio da análise 

textual discursiva que para Moraes e Galiazzi (2006) se trata de uma 

abordagem que transita entre duas formas de análise na pesquisa qualitativa 
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que são elas análise de conteúdo e a analise de discurso. Tendo por finalidade 

a produção de espaços de reconstrução e de novas compreensões. E 

consequentemente esse tipo de análise foi utilizado, pois possibilitou uma 

observação com olhar mais compreensivo em relação aos fatos, reconhecendo 

os significados que os envolvidos atribuem às situações vivenciadas. 

A prática foi desenvolvida na Pastoral do Menor localizada no Município 

de Barcarena, no mês de abril e contou com a participação de 20 adolescentes 

frequentadores da instituição. Inicialmente por meio de uma roda de conversa, 

ocorreu a verificação dos conhecimentos prévios, com perguntas iniciais como: 

O que vocês entendem por drogas? Quais os tipos de drogas que vocês já 

ouviram falar? Na concepção de vocês o que significa dependência? Com o 

propósito de debater e diagnosticar os conhecimentos prévios dos 

adolescentes em relação às drogas, também sendo oferecida a oportunidade 

de se compartilhar experiências, como por exemplo, a existência de familiares 

que são usuários. Com o auxílio de um projeto multimídia foi exposto alguns 

tipos de drogas mais conhecidas entre os adolescentes. Drogas lícitas como 

álcool e cigarro e ilícitas como maconha, crack e cocaína, seus efeitos para o 

organismo e meios de prevenção.  

Em seguida a turma foi organizada num grande círculo, na perspectiva 

de apresentar os principais prejuízos causados ao organismo e a vida social 

dos indivíduos. A dinâmica funcionou da seguinte forma: foi entregue um 

chocolate intacto na mão do 1º participante do círculo e o mesmo foi orientado 

a fazer o que quisesse com o chocolate exceto comer, assim o processo se 

repetiu até chegar ao último participante da roda, nesse momento o chocolate 

já estava sujo e amassado, então o último adolescente poderia optar por dividir, 

comer ou descartar o chocolate, nesse momento foi aberto o debate para 

comparar os estado final do chocolate com os danos causados pelo uso 

indiscriminado de drogas. 

Posteriormente foi realizada uma gincana envolvendo perguntas e 

respostas, foram exatamente cinco rodadas de perguntas relacionadas aos 

temas tipo de drogas, seus efeitos e formas de prevenção. A gincana funcionou 

da seguinte forma, os 20 participantes foram organizados em duas equipes de 

10 componentes.  Cada equipe por sua vez foi responsável por responder as 
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perguntas sorteadas por eles. A cada rodada de perguntas um participante 

sorteava de maneira aleatória um número correspondente a cada pergunta que 

era visualizada com o auxilio do projetor multimídia.  As regras da gincana 

foram as seguintes: As perguntas respondidas corretamente valiam um ponto, 

a equipe que sorteasse uma pergunta e não sabia a resposta passava a vez 

para a equipe adversária, além de sortear um número a equipe também tinha a 

possibilidade de sortear bilhetes com a imagem de uma coroa que lhes dava 

automaticamente 5 pontos extras. Ao final da gincana a equipe que obteve a 

maior quantidade de pontos acumulados venceu, e teve direito a um prêmio 

que foi uma caixa de chocolate. 

A Avaliação se deu por meio dessa gincana de perguntas e respostas 

relacionadas ao tema anteriormente exposto e os critérios foram a exatidão das 

respostas a cerca do tema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

No decorrer da atividade foi possível verificar que a problemática 

trabalhada, não era um assunto novo para a maioria dos 20 alunos atendidos, 

pois em muitos relatos eles afirmavam já ter tido contato com informações a 

cerca das drogas em suas escolas, porém de maneira muito tradicional e 

exaustiva onde eles atuavam apenas como ouvintes, da mesma forma que 

outros temas também ainda são trabalhados em sala de aula, e o modo como à 

mesma foi trabalhada durante as atividades, possibilitou ao aluno que não 

fosse apenas um mero expectador e sim um sujeito da ação, que participa e 

expõe sua opinião sobre o assunto, interagindo com os colegas e abrindo o 

dialogo e espaço para uma reflexão, indo ao encontro de Sousa (2013) ao 

defender o fomento do protagonismo juvenil. Visto que trabalhar a temática das 

drogas na adolescência é uma tarefa significativa, sendo imprescindível um 

trabalho de prevenção precoce.  

No entanto, é importante observar o público com quem se trabalha, 

sendo necessário buscar meios de promover de fato uma forma de 

sensibilização adequada aquele contexto considerando a utilização de métodos 

tradicionais como ineficazes na maioria das vezes, tal como afirma Sousa 

(2013) que não se faz prevenção de drogas apenas falando de drogas, de seus 



465 

 

efeitos e dos diversos problemas relacionados a ela, embora saibamos a 

importância de tais iniciativas. 

Desse modo, foi observado durante a dinâmica avaliativa que cada 

grupo buscou socializar as informações referentes às perguntas feitas a cada 

equipe antes de respondê-las, não atuando de forma individualista, nesse 

sentido, a dinâmica de grupo promoveu a reflexão e o compartilhamento de 

ideias e conhecimentos sobre o assunto através de atividades lúdicas, que 

para Santos (2010) pode ser usado pelos educadores como forma de provocar 

uma aprendizagem mais prazerosa e significativa, sendo por meio de jogos e 

brincadeiras que pode ocorrer o desenvolvimento integral dos indivíduos, ou 

seja, canalizando a ação do adolescente para esse aspecto, poderá vislumbrar 

novos horizontes e assim tomará consciência dos malefícios das drogas. 

Dessa forma foi possível verificar que a atividade lúdica proporcionou uma 

abordagem mais atraente para os envolvidos, observando que a atividade não 

buscou apenas despertar a competitividade, mas como também oferecer 

estímulos ao trabalho em equipe na socialização das repostas tornando a 

compreensão do tema mais eficaz e interessante. 

Como afirma Jesus (2014) que o lúdico gera a motivação no aluno que não 

demonstra interesse pelas atividades escolares, contribuindo para os 

resultados obtidos pelos mesmos. 

 

CONSIDERAÇÕES 

A experiência de estágio possibilitou a compreensão sobre a importância 

da utilização de dinâmicas diferenciadas para o ensino, onde ocorre a 

problematização e sensibilização a cerca de um dos maiores problemas da 

atualidade, que são as drogas. A partir da integração entre a socialização de 

conhecimentos, reflexão e atividades lúdicas, tornou-se possível desenvolver 

um trabalho adaptado para o público escolhido. 

Através das atividades, ao se trabalhar o conhecimento aliado a 

problemas sociais que afetam a população, começando pelos jovens, nos 

mostraram que o diálogo sempre é o melhor caminho para se proteger dos 

vícios além de nos permitir criar a perspectiva e compreensão de novas 

metodologias de ensino para atuação como futuros docentes, e para o público 
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alvo ofereceu a oportunidade de conhecer a problemática sobre um olhar mais 

social e coletivo, através do trabalho em equipe com a socialização de opiniões 

entre os participantes. 

O trabalho em si ainda pode proceder de forma contínua, uma vez que 

sendo oferecida uma abordagem diferenciada em que os adolescentes estão 

habituados buscando problematizar e dinamizar o que antes era só repassado 

de forma oral, sendo possível relacionar boas práticas de qualidade de vida 

ensinadas na escola ao cotidiano dos indivíduos.  
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RESUMO: Este estudo relata a experiência dos bolsistas do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência - Pibid, do Instituto Federal de Laranjal do Jari/AP, no 
uso do laboratório didático móvel – LDM como ferramenta pedagógica capaz de 
agregar teoria e prática às aulas de ciências/biologia. A importância do artigo consiste 
em sugerir o LDM como um instrumento motivador, que incorpora experimentos 
acessíveis, as aulas de Ciências, de forma a facilitar a compreensão dos estudantes 
em sala de aula. Para tanto desenvolveu-se com a participação de 28 alunos da turma 
do 1° ano do ensino médio, da escola Estadual Sônia Henriques Barreto/LJ. Os 
resultados iniciais são promissores na medida em que estimula aulas mais dinâmicas 
e contextualizadas, proporcionando uma educação integral ao aluno. 
 

Palavras-chave: Laboratório Portátil. Ensino da Biologia. Experimentação 

 

INTRODUÇÃO  

O presente artigo descreve a experiência dos bolsistas do Programa 

Institucional de bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na Escola Estadual 

Sônia Henriques Barreto/Laranjal do Jari/Amapá. O ponto de partida deste 

artigo surgiu a partir das vivências diárias dos bolsistas ao ambiente escolar e 

das suas expectativas nas aulas de Ciências e Biologia nesta instituição de 

ensino.  

O ensino na disciplina Biologia/Ciências deve, sobretudo, instigar nos 

alunos a oportunidade de desenvolver as capacidades que despertem neles a 

inquietação e a curiosidade no aprender. Por isso é necessário um “novo 

entendimento sobre como os alunos aprendem. Aprender é reconstruir o já 

conhecido, integrando novos significados aos conceitos do que a criança já 

domina” (BRASIL, 2010, p.53). 



468 

 

Um dos problemas das escolas públicas do município de Laranjal do Jari 

é a carência de laboratório para às aulas de Ciências, porém a escola em 

análise conta com um laboratório didático móvel (LDM), havendo uma grande 

vantagem na sua utilização: 

não são necessárias obras de infraestrutura, pois ele está pronto, é 
só desembalar e usar. O material que o acompanha foi dimensionado 
levando-se em conta o equilíbrio entre o papel da Ciência 
experimental do Ensino Fundamental e Médio, o tempo disponível 
para ministrar as aulas teóricas e práticas de Ciências e a 
periculosidade de certos experimentos (BRASIL, 2012, p.62). 

 

Esse artigo propõe uma forma alternativa de relacionar teoria/prática em 

sala de aula. A sondagem inicial dos bolsistas foi relatada a presença de um 

laboratório portátil, que se encontrava obsoleto na Escola SHB. A partir de 

então um grupo de bolsistas do Pibid se dispôs a limpar, reparar e adaptar o 

laboratório móvel para ser usado nas aulas de Ciências e Biologia. 

A aula prática em sala de aula faz toda diferença no aprendizado dos 

alunos, mesmo o aluno que demonstra pouco interesse pelo conteúdo 

explanado, ao presenciar uma experiência em sala de aula, se torna mais 

participativo, que de acordo com Cruz (2009, p.27) “a prática experimental deve 

levar o aluno à descoberta de maneira cada vez mais autônoma e por meios 

diversificados.” 

 É uma maneira de relacionar tudo o que se ouviu teoricamente e poder 

vivenciar na prática. Assim, compreendemos que teoria e prática estão 

interligadas, uma complementando a outra. Nesse sentido, associar teoria e 

prática do ensino da Biologia, aliando a formas lúdicas e criativas de ensinar 

não só é necessário, mas fundamental para um melhor aprendizado.   

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

Pensar em Ciências tanto para o ensino fundamental quanto para o 

ensino médio, requer que o professor venha a estimular os alunos a “observar, 

descobrir, comparar, teorizar, questionar, argumentar, planejar experimentos, 

avaliar, concluir. Falar em Ciências é investigar e envolver-se na linguagem 

cientifica nas pesquisas” (BRASIL, 2010, p.54). 
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Dessa concepção de provocar e despertar o interesse dos alunos pelas 

Ciências, a ferramenta utilizada em questão para tornar a ação efetiva e 

significativa para o aluno é o uso do laboratório didático em sala de aula.  

Nesse sentido é importante “permitir que o próprio aluno raciocine e realize as 

diversas etapas da investigação científica (incluindo, até onde for possível, a 

descoberta) é a finalidade primordial de uma aula de laboratório” 

(CAPELLETO, 1992, apud POSSOBOM 2003, p. 117). 

A Tecnologia Educacional Laboratório Didático Móvel – LDM segundo 

o fabricante foi desenvolvido por professores para atender “necessidades que 

surgem por parte dos mestres, ao prepararem e ministrarem as aulas de 

ciências. Agregado ao Laboratório, um conjunto de componentes, dão toda a 

sustentação para a realização de um número infinito de práticas e 

experimentos” (AUTOLOBOR). 

O uso do laboratório portátil como ferramenta nas aulas de ciências é de 

grande importância, pois o aluno tendo a aula teórica e pôr em pratica, o 

ajudara absorver o assunto com facilidade, pois as aulas práticas chamam a 

atenção e o torna participativo, e qual nos mostra que teoria e prática devem 

caminhar juntas. Para Cruz (2017) “uso do laboratório didático, no ambiente 

educacional, toma dimensões gigantescas e se torna de extrema valia aos 

professores que utilizam as atividades experimentais em suas aulas”. 

O laboratório didático móvel - LDM fornecem aos alunos através da 

experimentação prática o acesso a experimentos e ao manuseio dos materiais, 

sem necessariamente ter um ambiente físico para realizá-los, nesse caso a 

própria sala de aula pode ser transformada em laboratório ou outro ambiente 

desejado pelo professor. “Sua mobilidade e autonomia permitem que o 

professor leve-o para sala de aula [...] ou locais abertos como pátios, jardins e 

quadras esportivas, tornando assim as aulas das ciências da natureza muito 

mais atraentes [...]” (AUTOLOBOR).  

A aula prática em sala de aula faz toda diferença no aprendizado dos 

alunos, mesmo o aluno que demonstra pouco interesse pelo conteúdo 

explanado, ao presenciar uma experiência em sala de aula, se torna mais 

participativo, que de acordo com Pacheco “teoria e a prática pedagógica estão 

estreitamente ligadas por um fio que conduz ao ensino”, sendo uma maneira de 
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relacionar tudo o que se ouviu teoricamente e poder vivenciar na prática (2017, 

p. 336). 

 

METODOLOGIA  

O presente estudo iniciou-se com o reconhecimento da Escola 

Professora Sônia Henriques Barreto através do Pibid (Programa de Iniciação à 

Docência), que fornece aperfeiçoamento da formação de docentes em nível 

superior, logo tem o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade da 

educação básica pública brasileira.  

A escolha da escola para receber o Pibid, segue critérios estabelecidos 

pela Coordenação (Capes), dentre os quais está o baixo IDEB com nota 3.1, 

que esta que está localizada em área periférica da cidade de Laranjal do Jari. 

Ao iniciarem as atividades os bolsistas foram em busca de 

conhecimento das necessidades e dificuldades enfrentadas no âmbito 

educacional na referida escola o qual se observou a falta de laboratório de 

ciências físico, porém conta com um laboratório didático móvel – LDM, que se 

encontrava sem utilidade desde o ano de 2002. 

A pesquisa em artigos e monografias relacionados ao tema vem 

mostrar a importância do uso do laboratório didático nas aulas de 

ciências/biologia, mostrando que o aluno através de aulas teóricas relaciona a 

prática podem apreender o conteúdo que lhe é repassado, que de acordo com 

Berleze (2013, n.p.) “as aulas têm maior probabilidade de se tornar mais 

agradáveis e produtivas quando a forma de ensino agrega as atividades 

práticas às teorias apresentadas em sala”. 

Seguindo com recuperação do LDM, onde os bolsistas realizaram a 

limpeza das vidrarias que se encontravam conservados, parte dos materiais 

como luvas, tesouras, se perdeu, pois durante as sucessivas enchentes que 

ocorrem no município, fez com que o laboratório ficasse imerso, causando a 

deterioração de alguns equipamentos. 

Houve também o descarte de produtos químicos que estavam fora do 

prazo de validade. Estes foram encaminhados ao Instituto Federal de Laranjal 

do Jari – IFAP, para serem descartados de forma adequada e dessa forma o 

LDM pudesse ser utilizado em sala de aula. 



471 

 

A aula com a utilização do LDM deu-se com uma turma do 1° ano 

ensino médio com o conteúdo ácidos e bases, onde no primeiro momento foi 

explanado os conceitos e aplicações, que posteriormente dividindo a turma em 

equipes, foram feitas as experimentações com o auxílio do laboratório foram 

utilizados produtos encontrados no dia a dia como sabão liquido, limpa 

alumínio, shampoo, limão, e como reagentes naturais a flor de hibiscos, 

repolho roxo e açaí, sendo de  fácil acesso para a identificação de Ph .  

 

“Os indicadores ácido-base ou indicadores de pH são substâncias 
orgânicas fracamente ácidas (indicadores ácidos) ou fracamente 
básicas (indicadores básicos) que apresentam cores diferentes para 
suas formas protonadas e desprotonadas; isto significa que mudam 
de cor em função do pH do meio onde estão” (Terci e Rossi, 2002, 
apud CHIARELLO p. 63). 
 

Foi possível observar o trabalho em equipe dos alunos na execução da 

atividade proposta. As equipes conseguiram entender na prática o assunto 

abordado, pois ao final da aula houve uma socialização dos resultados obtidos 

e da aprendizagem do conteúdo ministrado.  

 

EXPERIÊNCIA DOS BOLSISTAS PIBID: USO DO LABORATÓRIO 

DIDÁTICO MÓVEL COM A TURMA DO 1° ANO DO ENSINO MÉDIO. 

A turma mostrou-se participativa, tanto na aula teórica, quanto na prática, 

os quais mostraram grande interesse pelo saber, Berleze (2013, n.p.) frisa “que 

as práticas de laboratório tornam os alunos construtores do conhecimento, por 

meio da experimentação, incentivando o gosto do aluno pelo saber.” Ao longo 

da aula pode-se ver o interesse dos alunos em aprender o conteúdo explanado 

e que durante a realização do procedimento buscavam tirar dúvidas sobre o 

assunto.   

Os experimentos realizados em sala chamou a atenção dos alunos, que 

ficaram maravilhados em poder realizá-los. O cuidado no manuseio mostrou a 

inexperiência com as vidrarias, e a vontade de poder participar e o quanto 

estavam atentas às transformações das soluções. Pode-se observa que no 

decorrer da aula os alunos já conseguiam relacionar o conteúdo teórico com 

prática.  
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Ao presenciar a realidade escolar, suas dificuldades e desafios, 

verificamos que, de modo geral novas práticas são fundamentais para tornar o 

ensino por experimentação uma realidade nessa Instituição de ensino. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O ensino experimental em laboratórios portáteis promove vivências e 

aprendizagens contribuindo para formação do aluno. As disciplinas que 

envolvem a prática laboratorial precisam de um olhar contextualizado com a 

própria realidade do aluno.  

Dessa forma, a disciplina será trabalhada no sentido de propor 

soluções para os problemas da sua própria realidade, contribuindo para a 

mudança da social do entorno que se encontra a escola.  

É importante ressaltar que apenas uso dos laboratórios didáticos na 

escola, não garante qualidade ao processo de ensino. É necessário integrá-los 

na prática pedagógica do professor, conhecer as estratégias, relacionar as 

experiências a temas do cotidiano do aluno, de modo a proporcionar significado 

ao conhecimento produzido.  

Os bolsistas esperam ao longo de sua permanência na Escola Sônia 

Henriques Barreto possam contribuir com o processo ensino-aprendizagem 

através do uso de laboratório didático, a fim de oportunizar novas vivências e 

aprendizagens nas aulas de Ciências.   
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RESUMO: Este relato de experiência trata sobre um trabalho desenvolvido com 
alunos do 3º ano do Ensino Fundamental, realizado em abril de 2018 em um espaço 
não formal de ensino. O escopo das atividades foi pautado na busca pela construção 
de uma consciência ecológica nos alunos a fim de que expressem pensamentos 
proativos de preservação e conservação ambiental. Para tanto, utilizou-se um recurso 
lúdico denominado Trilha Ecológica, o qual permitiu relacionar as discussões do jogo 
com a realidade do espaço visitado. A experiência proporcionou aos estagiários a 
oportunidade de utilizar os conhecimentos teóricos na prática e permitiu repensar 
sobre as diversas possibilidades de atuação enquanto futuro docente.  
 
Palavras-chave: Espaço não formal. Educação Ambiental. Formação docente 
 

 

INTRODUÇÃO 

Os atuais cursos de licenciatura promovem através de estágios 

supervisionados vivências favoráveis à formação de professores, 

caracterizando-se como momento propício de ligação entre formação teórica 

com a vivência profissional. Essa ligação teoria-prática consiste em uma 

interação constante entre o saber e o fazer, entre conhecimentos acadêmicos 

disciplinares e o enfrentamento de problemas decorrentes da vivência de 

situações próprias do cotidiano escolar (SILVACHNETZLER, 2008). 

Nesse sentido, o presente artigo descreve a atividade realizada no 

Centro Bíblico de Abaetetuba (CBA), caracterizado como um espaço não 
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formal de ensino, o qual de acordo com Jacobucci (2008), “é todo aquele 

espaço onde pode ocorrer uma prática educativa”, configurando-se como um 

espaço não institucionalizado, uma vez que, para o mesmo autor o espaço 

“não dispõe de uma estrutura preparada para fins educacionais, contudo, bem 

planejado e utilizado, poderá se tornar um espaço educativo de construção 

científica.”  

As atividades aconteceram em abril de 2018, com a participação de 30 

alunos cursando o terceiro ano do ensino fundamental, da escola municipal 

Dom Ângelo Frosi, os quais participaram de uma aula de campo cujo tema 

abordado voltou-se para discussões sobre preservação e conservação 

ambiental.  Esta aula de campo foi planejada a partir da vivência na disciplina 

de Estágio Supervisionado I, a qual sugere que os estagiários desenvolvam 

suas práticas em ambientes não formais de ensino, a fim de que reflitam sobre 

a importância desses espaços para a sua futura atuação docente. 

Nesse sentido, práticas educativas em ambientes não formais de ensino 

tornam-se estratégias de suma importância para o favorecimento de uma 

educação libertadora, que transcenda o senso comum, representando aspectos 

dinâmicos e criativos necessários para a compreensão da dinâmica social 

(GOHN, 2006). Com base nessas discussões ressalta-se um questionamento: 

a aprendizagem de conteúdos voltados para a educação ambiental torna-se de 

fato efetiva considerando o cotidiano dos alunos explanando o assunto a partir 

de vivências concretas em espaços naturais? 

O presente trabalho aspira, portanto, contribuir para a soma de 

conhecimentos referente às práticas de ensino de ciências em ambientes não 

formais de ensino, discutindo a importância desses espaços para o 

estreitamento da relação homem-natureza, visando sempre a formação de uma 

consciência ecológica e uma aprendizagem, de fato, transformadora. 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

As atividades ocorreram em três etapas, sendo na primeira, utilizado 

para o início das discussões o jogo de tabuleiro Trilha Ecológica (ver Fotografia 

1), um jogo didático desenvolvido pelos próprios licenciandos, o qual apresenta 

em sua estrutura, árvores frutíferas características da região amazônica.  
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Para o desenvolvimento dessa atividade, os alunos foram organizados 

em um grande círculo ao redor do jogo didático, divididos em duas equipes, 

com intenção de transformar o jogo em um momento atraente, prazeroso e 

interativo possibilitando a fluidez e garantindo a participação de todos os 

discentes. 

Fotografia 1 - Dinâmica inicial utilizando o jogo de tabuleiro Trilha Ecológica. 

 

Fonte: os autores 

A segunda dinâmica objetivou analisar o espaço e seu potencial de 

fauna e flora, bem como todos os fatores considerados prejudiciais ao meio 

ambiente, instigando-os a refletir sobre seus comportamentos e assumir 

atitudes diferenciadas nas vivências cotidianas. A realização desta atividade 

durou cerca de 30 minutos e contou com o auxílio de placas ilustradas - 

elaboradas pela dupla de aplicadores, e distribuídas entre os alunos - as quais 

continham o nome popular e científico das espécies de plantas ilustradas no 

jogo, induzindo os alunos procurarem e identificarem as árvores no espaço real 

(ver Fotografia 2). 

Fotografia 2 - Dinâmica de identificação das plantas do espaço visitado. 

 

Fonte: os autores 

A última etapa das atividades ocorreu a partir de algumas entrevistas 

realizadas com os alunos, a fim de identificar qual foi a importância das 

atividades desenvolvidas com eles fora dos muros da escola. 
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METODOLOGIA 

O desenvolvimento do trabalho de investigação utilizou como ferramenta 

analítica a análise textual discursiva, a qual de acordo com Moraes e Galiazzi 

(2006) tem no exercício da escrita seu fundamento enquanto ferramenta 

mediadora na produção de significados, que se desloca do empírico para a 

abstração teórica, podendo ser alcançada pelo pesquisador através do 

movimento intenso de interpretação e produção de argumentos. 

A técnica utilizada para a coleta de dados da pesquisa e para o registro 

das informações foi a entrevista semiestruturada, defendida por Minayo (2008) 

como uma modalidade que possui principalmente perguntas abertas, dando ao 

entrevistado a possibilidade de falar mais livremente sobre o tema proposto. 

Para esse registro, se fez uso da seguinte nomenclatura (A1 a A8), “A” 

representa o(a) aluno(a) seguido do numeral crescente totalizando o número 

de 8 entrevistados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram analisados os dados sobre a compreensão dos estudantes a 

respeito da importância das vivências concretas em espaços naturais para uma 

aprendizagem efetiva. No momento da entrevista os alunos foram indagados 

com o seguinte questionamento: Em relação às atividades que você participou: 

o estudo de Educação Ambiental em contato direto com a natureza foi 

prazeroso, permitindo você refletir sobre a importância de cuidar do meio 

ambiente? Os argumentos gravados foram dispostos em duas categorias 

visando sua análise, e a última categoria esclarece às contribuições das 

práticas desenvolvidas para a formação dos futuros profissionais. 

 

CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA  

A aula foi muito interessante porque nos fez conhecer como as 
plantas e os animais ajudam a manter a natureza linda e evitar 
problemas ambientais, por isso não podemos maltratar os animais e 
plantas, sejam pequenos ou grandes (A4). 

  
 A explanação do aluno acerca da problemática mostra que as 

discussões iniciais realizadas a partir do jogo didático Trilha Ecológica e a 
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vivência no espaço não formal, obteve resultados concretos, visto que, 

oportunizou trocas de conhecimentos e experiências, através da participação 

efetiva e acentuada de todos os alunos, que compreenderam e dialogaram a 

importância de preservar o meio ambiente para a manutenção da 

biodiversidade e, principalmente, quais medidas devem ser tomadas para 

amenizar os danos já causados à natureza. Tal expressão tornou-se possível, 

posto que, quando se trabalha a natureza, em ambientes não formais de 

ensino, é possível socializar os indivíduos, desenvolver hábitos, atitudes, 

comportamentos, modos de pensar e de se expressar no uso da linguagem, e 

acordo com valores e crenças da comunidade, visto que, sua finalidade é abrir 

janelas de conhecimento sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas 

relações sociais (BARROS; SANTOS, 2010). 

 

VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO FORMAL 

Muito legal essa aula, eu queria que fosse assim todo dia! Ficar 
somente na escola não é legal como aqui. Eu gostei de tudo, mas o 
melhor foi o jogo que nos ajudou a procurar as árvores frutíferas para 
colocar as plaquinhas e entender a importância delas. Eu achei muito 
rápido a minha e depois fiquei ajudando meus colegas (A1). 

  
Neste contexto, é importante destacar que, os jogos têm um grande 

potencial como recurso didático, uma vez que o educando deixa de ser apenas 

ouvinte e passa a ser um agente participativo, promovendo o processo de 

ensino-aprendizagem, facilitando a construção do conhecimento já que 

atividades lúdicas se tornam prazerosas (FIALHO, 2008). Nessa visão, o 

argumento do aluno acima, descreve sua prática e exprime sua satisfação, 

principalmente na dinâmica de identificação das árvores frutíferas, a qual tinha 

relação íntima das discussões propostas pelo jogo didático com o espaço 

visitado. Os alunos mostraram-se entusiasmados em explorar o local, logrando 

êxito na realização da atividade. 

 

CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOCENTE 

A efetivação das práticas pedagógicas propostas, desde o planejamento 

das atividades até o momento avaliativo, proporcionou aos estagiários uma 

oportunidade singular onde se tornou possível, a partir das interações, uma 
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constante construção de conhecimentos e remodelação de pensamentos 

tangentes as possibilidades e dificuldades durante a prática docente. Esse 

“ensaio” para a vida profissional é visto de forma positiva por Pimenta e Lima 

(2012 apud BEZERRA; COSTA; MARQUES, 2016, p. 4) pois,  

 
“o exercício da docência é que define qual objetivo o profissional 
deseja alcançar e a relação do estagiário com a realidade escolar 
norteará suas ações contribuindo para o desenvolvimento e 
aprimoramento do futuro professor, pois é a partir das observações 
que se verifica a discrepância entre teoria e prática e esta percepção 
é resultado de um olhar crítico da sala de aula como um todo, da 
relação aluno professor, assim como da relação Estado, Sociedade e 
Educação.” 

  

Desse modo, entendemos que o estágio supervisionado desempenha 

importante papel na formação inicial do aluno acadêmico, uma vez que 

passamos por um processo de constante construção e desconstrução de ideias 

que afirmarão nossa identidade profissional, nos tornando aptos ao exercício 

da função e flexíveis no planejamento.  

Do ponto de vista de Imbernón (2004), a formação inicial deve favorecer, 

ao futuro professor, sólidos conhecimentos na esfera cultural, contextual, 

psicopedagógica e pessoal, de modo a prepará-lo para assumir a tarefa 

educativa em toda sua complexidade, sabendo refletir sobre sua prática com 

flexibilidade e rigor, isto é, o futuro professor começa a aprender a conviver 

com os conflitos que emergem do contexto social que irá atuar, em relação ao 

conhecimento da disciplina, ao conhecimento pedagógico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi pensando em desenvolver uma prática significativa, avivando a 

relevância dos espaços não formais como instrumentos dinâmicos para as 

atividades educativas, que este trabalho voltou-se para a Educação Ambiental, 

utilizando instrumentos complementares (jogo Trilha Ecológica e o ambiente 

natural visitado) como estratégias pedagógicas, a fim de possibilitar reflexões 

sobre a importância de manter atitudes proativas para a preservação e 

conservação ambiental. 

Assim sendo, o estágio supervisionado apresentou-se como um 

importante meio na formação dos docentes, pois abrangeu elementos 
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importantes para o exercício diário da profissão, oferecendo possibilidade de 

utilizar os conhecimentos teóricos na prática e permitindo reflexões depois de 

cada atividade desenvolvida, mostrando que é necessário dispor de 

flexibilidade e destrezas, na realização das dinâmicas, objetivando despertar, 

assim, a consciência solidária para com o meio ambiente e o desejo de 

colaborar para a manutenção do mesmo. 

  Ademais, espera-se, portanto, que esta pesquisa seja continuada e sirva 

como fundamentação para futuros trabalhos com intenção de contribuir para o 

aperfeiçoamento e realização de práticas de ensino cada vez mais inovadoras 

que favoreçam formas de aprendizagem heterogêneas tornando-as, de fato, 

consistentes. 
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RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido por licenciandos do 3° semestre do 
curso de Ciência Biológicas da Universidade do Estado do Pará (UEPA), em uma 
turma de 3° ano do ensino médio, para medir o grau de importância que as aulas 
práticas, no ensino de biologia com o enfoque na zoologia, têm na vida dos alunos. 
Sabendo das dificuldades de se trabalhar a biologia apenas no viés teórico, foi 
trabalhado, no laboratório interdisciplinar da escola, a dissecação do camarão da 
espécie “Macrobrachium amazonicum”. Buscamos mostrar e explicar o funcionamento 
das estruturas mais visíveis do animal com os alunos. A aula prática foi desenvolvida 
seguindo um roteiro, que os licenciandos estudaram e praticaram previamente, para 
que ao final pudéssemos coletar dados sobre a diferente abordagem no ensino de 
zoologia com os alunos. 

Palavras-chave: ensino de biologia; prática; dissecação; camarão. 

 

INTRODUÇÃO 

          O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) 

propicia ao futuro docente a experiência de estar dentro de sala de aula 

desenvolvendo projetos de cunho educacional para a preparação de 

professores que busquem soluções para situações problemas na educação. 

Tendo esta experiência como base e atrelado a literatura, os discentes de 

licenciatura são convidados a desenvolverem e colocar em prática projetos 

com os alunos do ensino básico, os quais estão acompanhando em sala de 

aula.  

Na literatura, é demonstrado a importância das aulas práticas no 

contexto do ensino aprendizagem de biologia. Assim, visando observar o 

mailto:manocaique71@gmail.com
mailto:brendoemeleck@gmail.com
mailto:dayvbio@gamil.com
mailto:diego.machado@uepa.com.br
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comportamento dos alunos, sendo estimulados por outras formas de aprender 

o conteúdo exposto, este projeto é voltado para o estudo dos Arthropodas por 

meio da utilização de técnicas e meios experimentais, a fim de demonstrar que 

a biologia pode e deve ser utilizada fora da sala de aula. 

          Dessa forma, pretende-se por meio deste trabalho descrever um relato 

de experiência de alunos bolsistas de biologia da Universidade do Estado do 

Pará-UEPA. Sobre a importância das aulas práticas de dissecação, no âmbito 

do estudo com os Arthropoda. 

 

OBJETIVO GERAL 

• Debater sobre o ensino-aprendizado, a partir de uma aula prática de 

dissecação de crustáceos com a turma de 3° ano do ensino médio da 

EEEFM Joaquim Viana, localizado no bairro Coqueiro, Ananindeua, 

região metropolitana da grande Belém; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conhecer o nível do aprendizado dos alunos sobre o conteúdo exposto 

depois da aula pratica em laboratório; 

• Compreender a importância das aulas práticas em laboratório; 

• Analisar se houve interesse e busca de aprofundamento sobre o 

conteúdo;  

 

JUSTIFICATIVA 

          O presente trabalho tem como proposito avaliar a importância de aulas 

práticas em laboratório para o ensino-aprendizado do conteúdo sobre a 

morfologia dos crustáceos. Pois, para Lima (2011), as aulas práticas em 

laboratório podem contribuir para a construção da alfabetização cientifica dos 

alunos, que pode não só melhorar o seu desempenho escolar, mas também a 

sua formação em cidadãos mais críticos e conscientes.    
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METODOLOGIA 

          Foi realizada aula teórica e prática com os bolsistas sobre morfologia e 

funcionalidade anatômicas do camarão "Macrobrachium amazonicum", 

ministrada pelo professor supervisor do PIBID na escola. 

          Em seguida, uma semana depois, foram feitas duas a apresentação com 

a metade da turma em cada uma delas por conta da quantidade de 44 alunos. 

Dentro do laboratório, os bolsistas ficaram responsáveis por um pequeno grupo 

de alunos. Em cada uma das apresentações, foi exposto a anatomia e a 

funcionalidade de cada parte do camarão, começando de fora para dentro, 

utilizando kit cirúrgico básico. 

Materiais utilizados: 

• Camarões da espécie "Macrobrachium amazonicum " abatidos. 

• Kit cirúrgico básico. 

• Luvas. 

• Gelo. 

• Sacolas. 

• Potes. 

• Guia anatômico de crustáceos. 

• Isopor. 

 

DESCRIÇÃO 

          A aula pratica ocorreu em dois momentos realizados em dois dias 

diferentes. No primeiro momento, a turma de 3° (terceiro) ano do ensino médio 

da EEEFM Joaquim Viana foi levada para o laboratório multidisciplinar da 

escola, onde o professor e 6 (seis) bolsistas da Universidade do Estado do 

Pará-UEPA estavam aguardando. Para tanto, a turma foi dividida em duas 

partes iguais, de forma que se realizou a mesma aula primeiro com um parte 

da turma e depois com a outra parte.  
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          No laboratório, foram formados pequenos grupos com 1 bolsista e de 5 a 

7 alunos em cada um. Cada bolsista fez a dissecação do camarão da espécie 

Macrobrachium amazonicum, nomeando estruturas, explicando as suas 

principais características anatômicas, morfológicas e de que forma ocorre a sua 

reprodução. Esses procedimentos foram feitos com as duas partes das turmas, 

sem acrescentar ou retirar nenhuma das etapas propostas acima.  

          Duas semanas depois que ocorreu essa aula pratica, foi aplicado um 

questionário com 10 perguntas no total, as quais 5 (cinco) eram sobre o 

conteúdo ministrado na aula em laboratório e as outras 5 (cinco) sobre a 

opinião dos alunos a respeito da aula pratica e se eles desejavam mais aulas 

no formato fora do ambiente padrão de sala de aula. 

 

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

          Para a coleta de dados dessa experiência, foi utilizado questionário com 

10 perguntas. Consideramos o questionário um instrumento adequado para 

avaliação de situações de ensino e aprendizagem por fornecer aspectos que 

mereçam ser investigados de forma aprofundada (AREND,2017). 

Responderam ao questionário 44 alunos da turma 3° ano do ensino 

médio, os quais participaram da aula de dissecação de camarões. As cinco 

primeiras perguntas se remetiam sobre a morfologia interna e externa do 

camarão da espécie Microbrachium amazonicum. A primeira questão, 24 

alunos acertaram. Na segunda questão, 33 acertaram a pergunta e o nome do 

órgão; 8 acertaram a primeira pergunta, mas erraram o nome do órgão e 1 

acertou a primeira pergunta, mas não sabia o nome do órgão. Na terceira 

questão, 30 alunos responderam corretamente. Na quarta questão, 42 alunos 

responderam corretamente. Na quinta questão, 39 alunos responderam 

corretamente. 

          Na segunda parte do questionário, foram feitas cinco perguntas sobre a 

opinião deles a respeito do ensino-aprendizado em aulas práticas em 

laboratório. A sexta questão perguntava se os alunos gostariam de mais aulas 

práticas em laboratório: 100% dos alunos responderam que sim. Na sétima 
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questão, perguntou-se aos alunos se eles foram procurar mais sobre o assunto 

e se eles se interessaram pelo conteúdo ministrado na aula: 6 foram procurar 

mais sobre o assunto em questão e tiveram interesse em e buscaram saber 

mais;  34 alunos não foram pesquisar mais sobre o assunto e 2 alunos não 

informaram se foram buscar mais informações sobre o conteúdo da aula. Na 

oitava questão foi abordado se eles tiveram outras aulas sobre o conteúdo e as 

respostas foram: 21 responderam que já tiveram aula sobre crustáceos antes e 

21 responderam que não, aquela foi a primeira aula sobre esse conteúdo. Na 

nona questão foi pedido aos alunos que dessem notas para a aula pratica: 31 

alunos deram nota 5 para a aula em laboratório; 1 aluno deu 4,5; 7 alunos 

deram 4; 2 alunos deram nota 3 e um aluno não deu nota. Na décima e última 

questão, a pergunta era se eles já tinham tido aula prática em laboratório: 35 

alunos responderam não e 7 responderam que tiveram aulas prática nas 

disciplinas de biologia e educação física. 

          Assim, com os questionários foi possível coletar as opiniões dos alunos 

sobre a aula prática e sobre o ensino-aprendizado, resultando numa avaliação 

positiva por parte dos alunos, na qual se percebeu o aumento do interesse 

deles e incentivo aos estudos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          Participar do Programa institucional de bolsas de iniciação à docência é 

uma oportunidade sem igual para o desenvolvimento e capacitação de futuros 

docentes. Entender isso é crucial para a construção de bagagem acadêmica 

para solucionar problemas educacionais vigentes. 

          Para atender as novas demandas que a sociedade impõe no âmbito da 

educação, trabalhos como o exposto contribuem para o aprimoramento das 

diversas formas de se ensinar. Neste contexto, as aulas práticas são um 

desses jeitos diferentes para o ensino-aprendizado, pois como foi mostrado, ela 

causa um impacto positivo nos alunos na assimilação do conteúdo proposto. 

 Porém, muitos problemas ainda devem ser resolvidos. Pois, mesmo com 

a utilização de outra estratégia metodológica, muitos alunos não pesquisarem 
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mais sobre o assunto depois da pratica, que pode ter ocorrido pela falta de 

interesse no conteúdo ou por eles nunca terem feito isso depois de outras 

aulas. Isso acaba revelando um déficit no ensino dos mesmo, onde eles não 

são incentivados a se aprofundar mais em um determinado conteúdo. 
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RESUMO: A utilização das TIC’S na educação traz avanços na construção do 
conhecimento, viabilizando aprendizagens nas disciplinas pedagógicas que integram o 
currículo escolar. A realidade aumentada, consiste na sobreposição de objetos virtuais 
gerados pelo computador em um ambiente real, proporcionando uma experiência 
científica impossível de ser vivenciada pela mera observação do mesmo conteúdo no 
livro didático em imagens bidimensionais. Assim, criou-se um aplicativo para 
smartphones para tornar interativo o processo de ensino-aprendizagem da anatomia 
humana por meio da Realidade Aumentada para Ciências e Biologia. Aqui, o discente 
interage com o objeto tridimensional projetado pelo aplicativo em um colete que será 
vestido por outro aluno, possibilitando uma visão realista dos principais órgãos do 
corpo humano.  

Palavras-chave: Anatomia, Realidade Aumentada, Colete Virtual  

 

INTRODUÇÃO  

As plataformas móveis trazem a possibilidade do uso de uma tecnologia 

que vem ganhando espaço em diversos setores, a Realidade Aumentada (RA). 

Capaz de promover interações multissensoriais, ela permite que objetos 

tridimensionais gerados por computador possam ser visualizados em um 

ambiente físico, parecendo coexistir no mesmo espaço, unindo o mundo real 

com o virtual, trazendo a possibilidade de incorporar tecnologias digitais em 

matérias textuais físicos (KANNO, 2011; AZUMA, 2001). Conforme Cardoso 



489 

 

(2014), o funcionamento de uma aplicação com Realidade Aumentada ocorre 

por meio do reconhecimento de símbolos (chamados de marcadores) a partir 

do processo de geração de um objeto virtual. Este processo de formação é 

realizado quando o usuário projeta o marcador no campo de atuação da 

câmera, possibilitando a identificação da simbologia e em seguida a transmita 

ao software responsável pela interpretação e geração da animação em 3D. Os 

equipamentos necessários para o elaboração da uma aplicação com Realidade 

Aumentada, são: o símbolo (marcador), a câmera (webcam ou do smartphone), 

objeto virtual modelado, tela (monitor de vídeo ou tela do smartphone) e 

software. 

Grandes empresas como Microsoft, Apple e Google, têm investido em 

pesquisas para a utilização da RA. Escolas e universidades também tem 

realizado pesquisas para a utilização dessa tecnologia em aplicações que 

promovam o ensino aprendizagem de assuntos das mais variadas disciplinas 

do contexto escolar. De acordo com Hodson (1994), as aulas práticas são 

essenciais para a aprendizagem do conhecimento científico no ambiente 

escolar, colaborando para um ensino diferenciado. Assim, com as atividades 

lúdicas, o aluno irá explorar mais sua criatividade e, consequentemente, terá 

uma aprendizagem mais efetiva. 

Atualmente, os métodos utilizados para o ensino aprendizagem da 

anatomia humana são, em sua maioria, baseados em figuras bidimensionais 

dispostas em livros escolares. Existem também aplicações sofisticadas que 

simulam o funcionamento dos órgãos existentes no corpo humano, porém as 

mesmas são caras e tornam-se praticamente inacessíveis principalmente a 

alunos de escolas públicas e, grande parte dessas aplicações são em inglês 

devido o aplicativo ter sido criado em outros países. 

Neste trabalho, propomos um aplicativo com Realidade Aumentada para 

auxíliar no ensino da anatomia humana interna, a partir da sua projeção em um 

colete físico, que projetará os principais órgãos do corpo humano em um 

smartphone. Essa ferramenta pode estimular o interesse dos alunos pelo 

estudo exploratório, além de ser acessível ao grande público, pois irá 

enriquecer o conteúdo didático por meio da modelagem de animações 3D em 
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tempo real, trazendo elementos presentes no texto para fora dele, promovendo 

assim uma leitura mais imersiva e atraente ao usuário.  

Além disso, é importante destacar que grande parte das escolas 

públicas de nossa região não dispõe de laboratórios especializados para a 

execução de aulas práticas. As poucas escolas que possuem esses 

laboratórios geralmente contam com estrutura precária para o funcionamento 

dos mesmos, como a falta de profissional para dar suporte pedagógico aos 

alunos e professores, bem como a inexistência de equipamentos básicos para 

os experimentos científicos. Desse modo, o aluno limita-se às ilustrações do 

livro didático, tendo uma visão estática do seu objeto de estudo.  

Diante dessa realidade, entende-se que a aplicação da proposta pode 

ser um grande aliado ao processo educativo, favorecendo tanto a diversificação 

metodológica do professor quanto o processo de conhecimento do aluno. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta é uma pesquisa aplicada, de caráter exploratório, e seu 

desenvolvimento básico foi realizado por meio da metodologia da Design 

Science Research (Lacerda et al, 2013), que tem como objetivo principal a 

produção de conhecimento aplicável e útil para solução de problemas, o 

aprimoramento de sistemas já existentes e a criação de novas soluções ou 

artefatos. Conforme Peffers et al. (2007), esse método permite a criação e a 

avalição de artefatos de Tecnologia da Informação projetados com base em um 

problema de pesquisa. 

De acordo com Machado et al. (2013), a Design Science Research lida 

com a criação de algum artefato novo, concebido para satisfazer uma 

necessidade ou para alcançar algum objetivo, ser o meio fundamental para se 

produzir novos conhecimentos baseados em experiências práticas. Para a 

criação dos objetos e aplicativos utilizou-se os softwares: Blender®, Vuforia® e 

a Plataforma Unity1®, diponivel no . O processo de modelagem do aplicativo 

proposto por este projeto, que teve duração de quatro meses. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Inicialmente foi realizada a revisão bibliográfica e do estado da arte, em 

seguida foram escolhidas as imagens referentes a cada órgão em várias 

fontes. Para a modelagem dos órgãos, o primeiro programa utilizado foi o 

Unity,  programa que permite as configurações de compactação de resolução 

de textura, em seguida foi utilizado o Blender2, que possibilita a modelagem 

tridimensional geralmente usado na criação de jogos, que neste caso foi 

utilizado na modelagem dos principais órgãos do corpo humano.  

Para a modelagem, foram escolhidas imagens bidimensionais, duas de 

cada órgão em ângulos laterais e a outra no ângulo frontal, com características 

relevantes para serem utilizadas como base para a modelagem destes.  

Ao abrir o programa Blender, na área 3D view, área de desenvolvimento 

do programa, com a opção de Toggle Quad view, possibilita ao usuário, a 

alternância dos modos de visualização. A importação das imagens de 

referência foi obtida pela ferramenta chamada Background images, que 

possibilitam a alocação das mesmas; uma vez adicionadas as imagens, foi 

iniciado o processo de modelagem criacional dos objetos/órgão. 

Na sequência, foi realizado o desenvolvimento/modelagem dos órgãos 

utilizando-se técnicas baseadas em polígonos e em vértices, que são 

elementos principais para a modelagem inicial do objeto. Esse processo é 

desenvolvido até que a malha, sem forma, se transformasse em um modelo de 

órgão e para agilizar o processo, a ferramenta Mirror, disponível no Blender, 

diminui o tempo de modelagem em até 50%, pois ela duplica as mudanças 

sendo possível deixá-las exatamente iguais em todos os eixos (X, Y e Z) 

podendo configurar para as alterações serem aplicadas apenas e um dos eixos 

ou nas demais simultaneamente.  

Após o modelo inicial pronto, com alguns detalhes já modelados, a 

malha foi subdividida, criando diversos polígonos menores; com o intuito de 

auxiliar na modelagem, foi usado a ferramenta Sculpt, que consiste na seleção 

de várias vértices modificando-as por meio de um pincel, esculpindo-a.  Após o 

modelo pronto, a ferramenta Smooth foi acionada para a suavizar as imagens, 
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trabalhando com a substituição de uma série de faces pequenas e palas 

visíveis sobre a malha, tornando mais agradável e eliminando algumas 

imperfeições da superfície do modelo.  

Com o processo de modelagem em fase final, foi feita a adição das 

texturas, a partir do mapeamento do objeto; no coração, por exemplo, foi 

preciso inserir veias, artérias e uma coloração avermelhada tornando-o mais 

próximo possível do real. 

Por fim, os modelos, texturas e animações foram importados para a 

Unity, usando o plugin nativo da Vuforia3, uma plataforma para 

desenvolvimento de RA. Em seguida o objeto foi posicionado no cenário sobre 

o marcador cadastrado e mapeado no próprio site do Vuforia, servindo como 

base para gerar a aplicação com realidade aumentada. 

Após os testes, a versão final do programa ficou conforme a Figura 2, 

abaixo: 

Figura 2. Utilização do aplicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

Para aplicação em sala de aula, o professor deve dividir a turma em 

duplas ou trios, onde um dos alunos irá vestir o colete que contém o marcador 

e os alunos, com auxilio do smartphone, poderão estudar cada órgão do corpo 

humano projetado “no colega” e interagir individualmente visando fixar o 

assunto estudado em sala de aula. 



493 

 

Quando o aluno observa a imagem plana de um coração, por exemplo, 

em seu livro de ciências, ele descobre que as várias saídas dos vasos do 

mesmo se dão pelo mesmo polo do órgão, tornando-se difícil a visualização 

dos vários vasos em planos diferenciais. Com o imageamento 3D para a 

produção da imagem em realidade aumentada, os aspectos didáticos do fazer 

docente tornam-se mais ricos em detalhamento e a explicação do assunto mais 

fácil e o conteúdo mais atrativo aos alunos. 

Conforme Lancastre e Chaves (2003): 

Hoje em dia o recurso à imagem na sala de aula torna-se 
indispensável, não só para manter a escola atualizada e interessante, 
mas, principalmente, porque ela permite a participação dos alunos e 
uma dinamização da aula, uma interação entre todos que não se 
consegue por outro meio. 

Deste modo, a inclusão de imagens tridimensionais, produzidas através 

da realidade aumentada, além de envolver o aluno de uma forma mais 

eficiente, apresenta um apelo didático-metodológico a mais, pois supre a 

carência deixada pelas imagens planas, comuns nos livros didáticos.  

Com essa metodologia de ensino-aprendizagem, os alunos ganham 

autonomia e protagonismo dentro do processo, utilizando-se do princípio do 

aprender fazendo, onde a interação com os colegas cumpre também o 

processo de socialização do saber. O uso do colete torna o aplicativo ainda 

mais real, pois a posição dos órgãos será projetada no corpo de uma 

criança/adolescente, exatamente como estão distribuídos os seus órgãos. 

De acordo com Schiffman (2005), vários fatores podem interferir na 

percepção, dentre eles, o que e como vivemos, a síntese onde se inserem 

estas ocorrências, que tipo de sentimentos e expressões esboçamos, 

especialmente influenciados por nosso estado emocional e a maneira como 

direcionamos estas experiências.  

Assim sendo, passamos a ter, não só a realidade aumentada, mas 

também uma simulação da realidade, onde os órgãos internos do aluno, que 

veste o colete, têm a localização geográfica aproximada da distribuição dos 

mesmos através do uso do VirtualVest. Isto faz com que o aluno possa ter uma 

experiência de percepção corporal, por aprender a localizar os seus órgãos 
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internos de forma instantânea. Com esta interação e simulação por realidade 

aumentada, cumpre-se que o alcance deste ensinamento é levado ao cotidiano 

do aluno, não só através do conhecimento escolar, mas de como isto pode ser 

usado em seu dia a dia.  

 

CONCLUSÃO  

O desenvolvimento de tecnologias aplicadas à educação é uma área de 

infindáveis possibilidades, uma vez que a busca pelo conhecimento é muito 

vasta e as formas de ensino-aprendizagem das mesmas, infinitas. No trabalho 

aqui desenvolvido, tem-se o alcance de sentidos e percepções ampliados para 

um mesmo assunto, simplesmente por ter-se otimizado a forma de abordagem 

deste. A elaboração deste sistema em realidade aumentada mostrou-se 

eficiente e cumpriu a sua função pedagógica, levando tecnologia à sala de aula 

na busca de melhoria da metodologia e didática do processo ensino-

aprendizagem. Além de apresentar o mesmo conteúdo de uma forma 

diversificada e com mais riqueza de detalhes.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AZUMA, R. et al. Recent advances in augmented reality. IEEE Computer 

Graphics and Applications, v .21, n.6, p. 34-47, 2001.  

CARDOSO, Raul G. S.; et al. Uso da realidade aumentada em auxílio a 

educação. Computer on the Beach. 2014. Disponível em Acesso em: 19 nov. 

2017. FUHRT, B.: Handbook of Augmented Reality. Springer, New York (2011).  

HODSON, D. Rumo a uma abordagem mais crítica para o trabalho de 

laboratório. (Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratório) 

Enseñanza de las Ciencias, v. 12, n. 3, p. 299-313, 1994.  

KANNO, Keynes Masayoshi. Sistema de realidade aumentada em 

dispositivos móveis para auxiliar no tratamento da doença de Alzheimer. 



495 

 

Dissertação (Mestrado em Ciências), Universidade Federal de Uberlândia, 

2011.  

LACERDA, D. P. et al. Design Science Research: método de pesquisa para 

a engenharia de produção. Gestão da Produção, São Carlos, vol.20, n.4, p. 

741-761, 2013. ISSN 0104-530X. LANCASTRE, J. A.; CHAVES, J. H. Ensinar 

pela imagem. Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación, 8 

(10): 2100-2105, 2003.  

MACHADO, L. et al. A Design Research como método de pesquisa de 

Administração: Aplicações práticas e lições aprendidas. In: XXXVII 

Encontro da ANPAD, Rio de Janeiro: RJ, 2013.  

PEFFERS, K. et al. A design Science research methodology for information 

systems research. Journal of management information systems. v. 24, n. 3, 

p. 45-77, 2007.  

SCHFFMAN, H. R. Sensação e percepção. Rio de Janeiro, LTC, 2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



496 

 

INTERDISCIPLINARIDADE NA HORTA ESCOLAR: PROCESSO 

ENSINO/APRENDIZAGEM 

Maria Margarete de Sousa Batista 

Graduada em Biologia/Química na Universidade Federal do Oeste do Pará – 

UFOPA. Contato: margaretebatista.24@gmail.com  

 

Yukari Okada 

Professora MSc do curso de Biologia na Universidade Federal do Oeste do 

Pará – UFOPA. Contato: yukari.okada@ufopa.edu.br  

 

 

RESUMO : A educação ambiental precisa ser inserida no ambiente escolar e que as 

escolas repensem suas propostas curriculares para um fazer interdisciplinar que possa 

integrar as disciplinas dos currículos nos conteúdos escolares no processo 

ensino/aprendizagem. Objetivando trabalhar ações educativas que influenciem os 

saberes e prática de cultivo na horta escolar por meio interdisciplinar. A metodologia 

transcorreu por meio de atividades práticas/teóricas e interdisciplinares. A partir das 

aulas na horta da escola, os alunos passaram a cuidar do meio ambiente, interpretar 

os conteúdos das disciplinas e mudar seus hábitos alimentares. 

 
Palavras-chave: Currículo, Interdisciplinaridade, Horta Escolar. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa ressalta as ações educativas e o trabalho interdisciplinar na 

horta escolar e a integralização dos conteúdos curriculares em abordagens, 

significativas relacionadas à Educação Ambiental no espaço escolar periférico, 

bem como, incluir as disciplinas nos conteúdos curriculares do processo de 

ensino/aprendizagem, para que o educando receba plena formação. Ciavatta 

(2010, pg.470), considera que “conceber o currículo é um movimento dialético 

em que totalidade e particularidade se completam e colocam, 

permanentemente, novos desafios aos processos de produção e apropriação 

do conhecimento”, e este precisa ser planejado para que atenda os interesses 

dos educandos. 

A horta escolar surge no fazer interdisciplinar, norteando as disciplinas e 

permitindo que o professor utilize a horta como “laboratório vivo”, de acordo 

com Fiorotti et al (2010) apud Morgano (2006), sendo que, as aulas práticas 

mailto:margaretebatista.24@gmail.com
mailto:yukari.okada@ufopa.edu.br
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trarão melhor compreensão dos conteúdos abordados em sala de aula, por 

meio das disciplinas de Ciências, Português, Matemática História e Geografia. 

Segundo, Fazenda (2008, pg. 97) “a interdisciplinaridade vem favorecer, 

sobretudo o processo de aprendizagem respeitando os saberes dos alunos e 

sua integração”. Visto que, na horta existe uma série de espécies vivas que 

podem ser utilizadas nas pesquisas. Para, Ausubel (1982, pg. 28). A 

“aprendizagem é mais significativa à medida que o novo conteúdo é 

incorporado às estruturas de conhecimentos prévios”. Permitem-nos dizer que 

o educador precisa valorizar o conhecimento cultural do aluno, seus saberes e 

partindo deste pressuposto ser instruído a construção de novos saberes 

escolares.  

A participação dos gestores, professores, pedagogos, agricultores 

familiares, conselho Escolar, educadoras alimentares, vigias, alunos, pais e 

demais colaboradores é de suma importância para que as ações sejam 

direcionadas e concretizadas. Sendo que a participação desses seguimentos é 

fundamental para a concretização de todo trabalho educacional. 

A Constituição Federal de (1988), traz as resoluções para que se cumpram 

a preservação do meio ambiente, alcançando os níveis de ensino. 

 
Do direito à educação ambiental, essencial para a qualidade de vida 
ambiental, atribuindo ao estado o dever de promover a educação ambiental 
a todos os níveis de estudo e a conscientização pública para a preservação 
do meio ambiente. (Constituição Federal de 1988, art. 225, inciso VI). 

 
A Constituição Federal é um meio legal para subsidiar as ações que 

envolvem preservação, saúde e qualidade de vida, para isso, passou a ser 

instrumento apropriado para resoluções dos problemas ambientais, 

colaborando com as mudanças e transformações sociais. As instituições 

escolares precisam articular suas ações para que o aluno seja instruído sobre o 

meio ambiente e seus impactos pela ação homem/natureza. Chaves et. al. 

(2017, pg. 23) discorre que “é fato que a relação sociedade/natureza é de 

dicotomia, uma vez que o homem visualiza os recursos naturais como fonte de 

matéria prima para atender suas necessidades”. No entanto, a falta de 

consciência ambiental vem somente agravar os danos ao meio ambiente e as 

desigualdades em diversos seguimentos da sociedade. Neste sentido, há uma 
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necessidade educativa de intervenções alternativas nos espaços escolares 

para uma consciência ambiental. 

A Lei 9795/99, no art. 11 da educação ambiental diz que: “A educação 

ambiental deve estar presente nas disciplinas e devem ser planejadas para 

promover o estudo sobre questões ambientais, propostas curriculares e 

métodos de ensino”. Neste sentido, é de sua importância trabalhar a 

consciência ambiental com alunos nas escolas para que sejam orientados 

teoricamente em sala de aula e posteriormente seja concretizada a pratica com 

as ações ambientais. 

Nesta problemática, surge a proposta de trabalhar as ações educativas que 

influenciem os saberes e prática de cultivo na horta escolar por meio 

interdisciplinar. De acordo com Fazenda (2008, pg 1) “na interdisciplinaridade 

escolar as novas, finalidades habilidades e técnicas visam favorecer, sobretudo 

o processo de aprendizagem respeitando os saberes dos alunos e sua 

integração”. Visto que, Para Oliveira et al (2018, pg 11) “ a horta escolar 

permite relacionar a educação ambiental com educação alimentar e valores 

sociais, tornando possível a participação dos sujeitos envolvidos, 

desenvolvendo uma sociedade sustentável através de atividades voltadas para 

Educação Ambiental”. No discurso de Oliveira et al (2018, pg. 11) apud Froes 

et al. (2015) “a horta pode se tornar um ambiente integrador da comunidade 

escolar e instrumento para o ensino das diferentes disciplinas do ensino 

fundamental, propiciando atividades práticas e prazerosas a alunos, 

professores, funcionários e famílias”. Haja vista que, as escolas precisam 

implementar a educação ambiental em seus conteúdos programáticos e que 

sejam desenvolvidos com os alunos na escola.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Desenvolveram-se em duas etapas: Primeira etapa: foram coletados 

registros de escrita, fotografias, históricos, entrevistas com a gestora, 

educadoras alimentares, professoras e colaboradores da Escola. Segunda 

etapa: as atividades interdisciplinares na horta escolar e sala de aula ocorreram 
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de agosto a dezembro do ano de 2018 incluindo as disciplinas de Ciências, 

Português, Matemática História e Geografia e foram aplicadas as atividades 

praticas da horta escolar com alunos do 5º ano, com faixa etária de 10 a 11 

anos de idade com ensino fundamental das turmas 501 e 502 das professoras 

(A1 e A2) e as atividades foram subdividas da seguinte forma: 

1º momento: houve atividades de orientações, plantio e cuidados com a 

horta da escola pelos alunos das turmas 501 e 502. 

2º momento: Os grupos de alunos da turma 501 e 502 juntamente com 

as professoras e estagiária em posse de conhecimentos adquiridos na horta da 

escola, foram discutir em sala de aula as experiências adquiridas através de 

suas experimentações.  

3º momento: houve a integração das disciplinas de Português, 

Matemática, Ciências, História e Geografia. Em Português trabalhou-se o 

ditado de palavras e textos, correção ortográfica e coerência dos textos; onde 

em Ciências trataram dos cuidados ambientais, plantio de mudas e sementes, 

tipos de nutrientes para manutenção dos canteiros e consequência do uso de 

agrotóxicos, nutrição e saúde e qualidade de vida, em Matemática os alunos 

selecionaram sementes, realizaram peso, medidas, quantidades de compostos 

orgânicos e medidas de crescimento das espécies; em História e Geografia, 

discutiram sobre os tipos de solo, nutrientes e sua importância para o preparo 

da terra para receber as mudas, conheceram sobre as origens das hortaliças. 

4º momento: ocorreram os processos avaliativos dos alunos os quais 

ocorreram através da absolvição de conhecimentos adquiridos na horta da 

escola e posteriormente contextualizado na pratica em sala de aula junto às 

disciplinas.  

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Na buscar por alternativas para maior integração teórico/prática da ação 

educativa interdisciplinar na escola do processo ensino/aprendizagem, buscou-

se fundamentação teórica em alguns autores para subsidiar as concepções 

teóricas e posteriormente uma experiência de campo. A coleta de dados foi 
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obtida por meio de fotografias, registros da secretaria da escola e entrevistas 

com a gestora da escola, professoras (A e B) do 5º ano fundamental e 

educadoras alimentares e através dos dados coletados foi possível realizar a 

pesquisa. 

Visto que, a gestora em seu relato informou que a horta escolar foi 

reativada em 2010 e para isso buscou a colaboração do Conselho Escolar e 

Comunidade em geral nas ações. De acordo com OLIVEIRA et.  al (2018) apud 

Froes et al. (2015), a horta pode se tornar um ambiente integrador. Para, 

FAZENDA (2008) propõe a interdisciplinaridade como processo de 

ensino/aprendizagem e AUSUBEL (1982) que faz suas colocações sobre a 

aprendizagem significativa, que segundo os relatos das professoras foram 

substancias um sucesso de suas atividades.  

Nos expostos que seguem a fala do pesquisador indicado por M e da 

primeira professora do 5º ano entrevistada indicada por A1 e a segunda 

professora do 5º ano entrevistada indicada por A2. 

M – De que maneira a interdisciplinaridade na horta 

escolar contribuiu para a aprendizagem dos seus alunos? 

A1 - Facilitou a aprendizagem dos alunos em relação à 

questão do meio ambiente e os aproximou da realidade, 

mostrando como plantar e cuidar das hortaliças. 

A2 - A interdisciplinaridade é imprescindível em todas as 

disciplinas de ensino, principalmente porque ajuda o aluno 

a entender melhor o conteúdo. 

Os relatos estão em consonância com CIAVATTA (2010), que discute a 

idéia de currículo, processos de produção e apropriação do conhecimento e 

FIOROTTI ET AL (2010) Apud MORGANO (2006), que coloca a horta escolar 

como laboratório vivo para realização das pesquisas. As professoras 

perceberam que é possível trabalhar as disciplinas conhecendo tipos de 

hortaliças e sua história, e assim desenvolver a escrita através de produção 

textual e a fazer cálculos com a quantidade de hortaliças. Alem de trazer para 

os alunos, conhecimentos sobre a importância das verduras na alimentação, a 

maioria dos alunos não gostavam de verduras, e a partir das aulas ministradas 
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na horta da escola, os alunos passaram a valorizar e mudar seus hábitos 

alimentares para uma mais alimentação saudável. 

Nos expostos as entrevistas com três educadoras alimentares, a 

primeira educadora indicada por B1, a segunda indicada por B2 e a terceira 

indicada por B3. 

M – qual a importância da horta escolar na alimentação 

dos alunos? 

B1 - As hortaliças retiradas da horta são utilizadas no 

cardápio dos alunos, sendo que na sopa, feijão e risoto 

são colocadas couve, Cariru, cebolinha, macaxeira, 

quiabo e alface na salada e outros.  

B2 - A produção da horta escolar é realizada sem uso de 

agrotóxicos e que para combater as pragas e tem-se 

utilizado meios de pulverização orgânica. Logo seu uso 

diário só traz benefícios a curto e em longo prazo para a 

saúde dos alunos. Sendo que, as hortaliças são utilizadas 

tanto na sopa quanto no feijão e na salada”.  

B3 - Utilizo a couve, cariru, cebolinha, coentro, macaxeira, 

jerimum na sopa de feijão com carne, no risoto e guisado 

e os alunos gostam quando tem uma sopa bem 

temperada, eles comem mais e crianças saudáveis não 

vão ficar doentes. 

No exposto, a horta escolar tem contribuído consideravelmente no processo 

de ensino/aprendizagem, a partir das aulas práticas de cultivo na horta escolar 

por meio interdisciplinar, os alunos passaram a cuidar do meio ambiente, 

interpretar os conteúdos das disciplinas e mudaram os seus hábitos 

alimentares.  De modo que passaram a se alimentar conforme o cardápio da 

escola, balanceado por nutricionista como: o risoto, feijoada, sopa e outros 

alimentos, como complemento, utilizavam as verduras da horta da escola, a 

alface (Lactuca sativa), couve (Brassica oleracea), Cariru (Talinum triangulare), 

cebolinha (Allium fistulosum), pimenta de cheiro (adjuma), quiabo (Coriandrum 

sativum) e coentro (Coriandrum sativuma). 
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DISCUSSÕES 

A necessidade de trabalhar as ações educativas utilizando a 

interdisciplinaridade como proposta curricular foi de grande importância para 

que os saberes e práticas de cultivo na horta escolar fossem mediados, bem 

como, de intervir nos problemas ambientais para uma consciência ambiental. 

Visto que, por meio interdisciplinar, foi possível trabalhar com os alunos do 5º 

ano, turmas 501 e 502 do ensino fundamental, professoras (A e B) as 

disciplinas de Português, Matemática, Ciências, História e Geografia, mediada 

através do aprendizado na horta da escola e entendida por parte dos alunos na 

seguinte forma: 

 Na disciplina de Português, os alunos desenvolveram a escrita através de 

produções textuais, por meio das discussões em relação ao aprendizado na 

horta escolar, 

ditado de palavras que aprenderam na horta, ortografia e coerência nos textos 

produzidos e por meio de atividades manuscritas. Em Ciências os alunos 

receberam orientações sobre os cuidados ambientais, tipos de hortaliças, 

nutrição e saúde, por meio da pratica na horta e roda de conversa. Aprenderam 

a conhecer e combater os tipos de pragas, inclusive os alunos produziram 

pulverizadores orgânicos para combatê-las.  

Já em Matemática houve orientações nas quantidades de hortaliças 

plantadas, seleções das mudas e sementes, peso dos compostos orgânicos e 

medidas de crescimento das espécies, cálculos matemáticos envolvendo 

operações simples de adição, subtração, multiplicação e divisão. As atividades 

foram co-relacionadas a partir das experiências na horta da escola. 

 Para Historia e Geografia, foram trabalhados os tipos de solo e nutrientes 

e importância para a nutrição da terra, origens das hortaliças e tipos de climas. 

Visto que, os procedimentos ocorreram por meios das atividades praticas e 

teóricas. Neste sentido, o professor busca relacionar as disciplinas com a horta 

escolar por meio da interdisciplinaridade bem como, oportunizar o aluno ao 

conhecimento, saúde e qualidade de vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A interdisciplinaridade na horta escolar surgiu como proposta curricular para 

integrar as disciplinas de Matemática, Português, Ciência, História e Geografia 

no cotidiano do aluno, bem como, para promover ações educativas que 

influenciem os saberes e prática de cultivo para sustentabilidade de um 

ambiente escolar para uma consciência ambiental, bem como mudança seus 

hábitos alimentares para uma boa qualidade de vida.  
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RESUMO: A tecnologia está em constante desenvolvimento e uma das áreas que 

mais chama a atenção atualmente, é a modelagem em 3D. Esta ferramenta está se 

tornando cada vez mais popular e aumentando sua aplicação em diversas áreas 

englobando desde a construção civil, medicina, indústria de alimentos e diversas 

outras. Tendo isso em mente, este artigo tem como objetivo apresentar uma forma de 

utilizar este processo de criação de objetos no âmbito do ensino das ciências, na 

elaboração de um modelo esquemático da dupla hélice de DNA em formato 

tridimensional, utilizando a técnica de modelagem em papel conhecido como 

papercraft.  

Palavras-Chave: modelagem tridimensional; papercraft; modelo esquemático; ensino 

de ciências. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Os livros didáticos são peças importantes durante o processo de ensino-

aprendizagem e devem ser utilizados como uma ferramenta facilitadora e não 

limitante. Este, deve dar suporte ao professor e proporcionar entendimento 

prático aos alunos, por exemplo, por meio de imagens que permitam ao aluno 

ter dimensão do conteúdo trabalhado em sala de aula. Para isto, o conteúdo 

deve ser adequado a realidade educacional do aluno.  

Porém, quando se trata de qualidade no ensino de Ciências, alguns 

fatores devem ser considerados: primeiro se atentar à comunidade a quem o 

ensino se destina e, em segundo lugar, a complexidade do conteúdo e como 

este pode ser trabalhado em sala de aula, no mais, conforme assevera 

Vasconcelos & Souto (2003)“ a formação docente, condições de infraestrutura 

e recursos disponíveis na escola”, são fatores determinantes para a prática 

pedagógica. 

Segundo os trabalhos de Albernaz, Ferreira e Franco (2002) Barros et 

al., (2001) e Felício & Fernandes (2005), as instituições de ensino públicas 

enfrentam sérios problemas como falta de recursos financeiros, falta de tempo 

de professores, falta de laboratórios de ensino e de recursos  e que interferem 

na preparação do aluno em sala de aula. De acordo com Satyro e Soares 

(2007), a deficiência de infraestrutura nas escolas afeta diretamente a 
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qualidade da educação, portanto, são necessários recursos que viabilizem 

outras estratégias de ensino diferentes, que não somente o uso de livros 

didáticos e além de permitir interações humanas, desperte o gosto pelo 

cientifico, como por exemplo, laboratórios de ensino para a aplicação de 

atividades práticas e laboratórios de informática, que podem ser utilizados para 

pesquisa por alunos e o uso de recursos como experimentos, jogos, aulas 

interativas que complementem o uso do livro didático. Atualmente é 

consagrada a importância de disciplinas pedagógicas na formação do futuro 

professor, para lidar com limitações metodológicas no contexto escolar e estar 

apto a superar as lacunas conceituais voltadas ao contexto cientifico, se 

mantendo atualizado sobre as descobertas cientificas, com a integração de 

outros recursos de ensino no processo desta formação. Compreende-se, 

então, a necessidade de conduzir os professores na sua formação inicial a 

ampliar seus recursos e modificar suas idéias e atitudes de ensino 

(CARVALHO, 2003) 

 Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 27), o estudo 

de Ciências deve utilizar:  
 

[...] diferentes métodos ativos, com a utilização de observações, 

experimentação, jogos, diferentes fontes textuais para obter e 

comparar informações, por exemplo, despertam o interesse dos 

estudantes pelos conteúdos e conferem sentidos à natureza e à 

ciência que não são possíveis ao se estudar Ciências Naturais 

apenas em um livro. 

 
Nesta perspectiva, o material didático é um meio de facilitar o 

entendimento de diversas áreas do conhecimento das Ciências, pois enriquece 

o que está sendo retratado nos livros didáticos de maneira lúdica, estimulando 

o interesse dos alunos que recebem o que está sendo repassado de maneira 

divertida, proporcionando uma melhor apropriação do assunto proposto e 

resultando em um aprendizado expressivo. 

Os recursos didáticos são pouco utilizados, mesmo que estes promovam 

a dinamização e a assimilação de conteúdos complexos de forma a facilitar o 

ensino dos adolescentes (JACOB, 2009). Um método eficaz de renovar a 

prática docente é inserir a prática de recursos didáticos em ambientes 

escolares. Para tal deve-se atentar a finalidade da aula e ao objetivo da 

demonstração do recurso. E, este deve ser o mais criativo possível e expressar 

na integra a natureza abstrata do conteúdo apresentado em sala de aula.  

O caráter microscópico de algumas estruturas dificulta o processo de 

aprendizagem, como por exemplo, no ensino de Genética quando se trabalha a 

estrutura de um DNA.  A adoção de estruturas tridimensionais pode facilitar o 

aprendizado, pois além de despertar o interesse dos alunos, pelo aspecto 

visual, proporcionam a possibilidade de manipular o modelo e entender a lógica 

de funcionamento do conteúdo ensinado em sala de aula. O modelo 

tridimensional foi criado a partir de uma atividade proposta na disciplina de 

Prática de Ensino de Biologia II, do curso de Licenciatura em Biologia e 

Química da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).  
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Os softwares utilizados -Tinkercad e Pepakura Designer- foram 

apresentados aos alunos para a confecção de um modelo esquemático de 

nossa escolha, e que deveria ser apresentado posteriormente em sala de aula. 

Assim sendo, optamos pela elaboração de um modelo esquemático da hélice 

de DNA, pois, apesar de ser um modelo amplamente ilustrado em livros 

didáticos, acreditamos que utilizá-lo em seu formato tridimensional, seria um 

material didático muito mais eficiente em alcançar o seu objetivo de favorecer o 

entendimento sobre como é o pareamento das bases nitrogenadas e o arranjo 

das moléculas e suas ligações químicas associadas a proteínas que formam a 

hélice de DNA, do que uma figura bidimensional. Este artigo, portanto, tem 

como objetivo apresentar uma forma de utilizar a modelagem em 3D no âmbito 

do ensino das ciências, na elaboração de um modelo esquemático da dupla 

hélice de DNA em formato tridimensional, utilizando a técnica de modelagem 

em papel conhecido como papercraft. 

 

METODOLOGIA 

O modelo tridimensional da hélice de DNA foi confeccionado no software 

online Tinkercad, utilizado para fazer a modelagem 3D e, no software Pepakura 

versão 4.1.2, adotado para transformar o modelo esquemático em peças 

recortáveis. Utilizamos papel Vergê de 180 g/m2 para impressão das peças e o 

recorte foi feito com estilete e tesoura. 

 

Software Tinkercad 

Tinkercad é um software de modelagem em 3D, usado inteiramente dentro 

de um navegador de internet25, sem a necessidade de realizar o download ou 

instalação do aplicativo no computador. O software possibilita que pessoas 

sem experiência prévia com modelagem tridimensional, possam elaborar 

projetos com relativa facilidade. 

 

Software Pepakura Designer 

Pepakura Designer é um programa disponibilizado gratuitamente, que irá 

transformar o projeto tridimensional feito anteriormente no software Tinkercad, 

em um modelo que possa ser impresso em papel, que vai ser recortado e 

colado. Seu funcionamento é bastante simples, sendo necessário apenas que 

se abra o arquivo utilizando o programa. Diferentemente do Tinkercad, é 

necessário que seja realizado o download26 e a instalação do software em um 

computador. 

 

Confecção do modelo esquemático - Papercraft 

Para a impressão do projeto, é necessário que se utilize um papel 

tamanho A4 com pelo menos 120g/m2 de gramatura, pois devido algumas 

dobras do modelo esquemático serem um pouco delicadas, é necessário que o 

 
25 Acesse o site: www.tinkercad.com 

26 Acesse o site: tamasoft.co.jp/pepakura-en/. 
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papel ofereça uma resistência maior que o papel sulfite de gramatura comum, 

facilitando o manuseio na hora de recortar e colar o projeto e melhorando a 

estrutura do modelo, que vai sofrer menos com deformações que possam ser 

causadas pelo manuseio dos alunos no momento da aplicação do material 

didático.  

O modelo foi elaborado de maneira que as bases nitrogenadas fossem 

reproduzidas com formas, tamanhos e cores diferentes umas das outras, de 

modo que o aluno possa observar o modelo e perceber de maneira simples 

que a hélice de DNA é composta por bases nitrogenadas que possuem 

tamanhos distintos devido à sua estrutura molecular. Sendo assim, as peças 

que representam as purinas (Adenina e Guanina) têm aproximadamente o 

dobro da largura das pirimidinas (Citosina e Timina). Os “encaixes” das peças 

possui formato diferenciado (Figura 1), possibilitando que o aluno perceba que 

elas não poderiam ser encaixadas de outro modo, assim como as bases 

nitrogenadas do DNA por elas representadas, só podem ser ligar de maneira 

específica.  

 

 
Figura 1: Modelo tridimensional de hélice de DNA. 

 

 

PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DO MODELO ESQUEMÁTICO 

Sugerimos a utilização desde material didático com alunos com 9º ano 

do Ensino Fundamental ou do 1º ano do Ensino Médio, como está 

recomendado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O material didático 

pode ser utilizado durante a exposição teórica do assunto para que os 

discentes possam associá-lo ao modelo esquemático, favorecendo assim, a 

compreensão e a construção mental do conteúdo.  

Vale ressaltar que, apesar do software de modelagem tridimensional não 

necessitar de muita habilidade técnica para ser utilizado, o educador pode 
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optar por fazer download de diversos modelos esquemáticos de papel 

(papercraft) que já se encontram à disposição na internet, o que elimina a 

necessidade de modelagem prévia no programa Tinkercad. Dessa forma, 

bastaria imprimir o material didático no aplicativo Pepakura Designer e utilizá-lo 

na sala da maneira que se achar mais adequado, de acordo com o objetivo 

proposto no seu planejamento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao propormos a confecção de um modelo esquemático da hélice de 

DNA utilizando softwares de modelagem tridimensional (Tinkercad e Pepakura 

Design) e a técnica de dobra e recorte de papel (Papercraft) para produzir este 

projeto, acreditamos que estas ferramentas podem ser importantes no sentido 

de facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, pois fornecem a 

oportunidade de produzir material didático de baixo custo e com inúmeras 

possibilidades, dependendo quase que somente da imaginação do professor 

que estiver disposto a confeccionar e aplicar o modelo esquemático. 

Destacamos também, o potencial desses modelos na construção de 

representações mentais a partir de um conceito abstrato, e na importância do 

aspecto lúdico que notoriamente, pode facilitar a aprendizagem e que favorece 

a aquisição e retenção de conhecimento de uma maneira simples e divertida.  
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RESUMO: O presente trabalho desenvolveu um recurso didático que compreende a 
obtenção e reconstrução do esqueleto de um vertebrado da ordem Anura resultando 
nas principais estruturas que compõem o sistema esquelético desse grupo. O 
principal objetivo desse estudo foi construir um recurso que auxiliasse os discentes do 
curso de licenciatura em Biologia sobre o conteúdo referente ao sistema esquelético 
na disciplina de Anatomia Animal Comparada da Universidade Federal do Oeste do 
Pará. Vale ressaltar que as potencialidades e limitações desse material devem ser 
futuramente discutidas mediante a aplicação do mesmo em sala junto aos discentes.  
 
Palavras-chave: Recurso didático. Anatomia Animal. Anura. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A busca por novas metodologias que auxiliem no processo de ensino 

aprendizagem é constante, e essas se apresentam como motivadoras na 

busca por uma educação que estimule os alunos a serem agentes ativos na 

construção do conhecimento nos múltiplos espaços educativos. Segundo Silva 

e Guimarães (2004), é necessário estimular os debates sobre os recursos 
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didáticos, principalmente na educação superior, pois a universidade estrutura 

formadores de opiniões, entretanto, a preocupação com a didática ainda está 

em um contexto secundário para a maioria dos docentes. 

No contexto das inúmeras vertentes transformadoras observadas no 

cenário educacional, à universidade se destaca como instituição que tem por 

objetivo proporcionar ao estudante além de formação profissional, formação 

critica e inovadora, assim estimulando os discentes a tornarem-se profissionais 

ativos frente à construção do conhecimento (FORNAZIERO et al, 2009). Já 

nos cursos de formação de professores deve haver uma atenção especial, 

haja vista que a maioria se tornará agente no compartilhamento de saberes, e 

em alguns casos, haverá a necessidade de adaptar as práticas pedagógicas 

de acordo com o publico, devido principalmente a constante demanda de 

inserção de modelos didáticos que possam tornar o ensino mais atrativo e 

dinâmico para o aluno. 

Sendo assim, nos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas existe 

um leque de possibilidades para trabalhar os conteúdos de maneira 

diferenciada. Entretanto, a busca pela superação do tecnicismo ainda é 

grande, principalmente em componentes curriculares que se distanciam do 

cotidiano dos alunos, por exemplo: Anatomia animal. Silva e Brito (2013) 

ressaltam que Anatomia é uma das disciplinas mais esperadas pelos 

discentes, no entanto, existem algumas dificuldades para aprender a mesma, 

devido à falta de familiaridade com os termos técnicos bem como a dificuldade 

na preparação do material cadavérico que acaba dificultando a visualização 

das estruturas e a compreensão destas. 

O uso de estratégias de ensino ativas é um método didático eficaz para 

ampliar o processo de ensino-aprendizagem (SILVA e BRITO 2013). Dessa 

forma, no ensino de Anatomia animal, o processo de dissecação para a 

obtenção dos ossos de um espécime é um processo eficiente, pois o aluno 

participa de forma ativa, discute e constrói seu próprio material, além de 

incorporar outras técnicas que o ajudam a conhecer os métodos científicos, 

éticos e pedagógicos relacionados com a referida disciplina (KORF et al, 

2008).  
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Em contrapartida, ressaltamos que o uso de animais para práticas 

anatômicas ainda é um assunto que divide opiniões no que cerne a formação 

ética dos estudantes.  Um estudo realizado por Pitta et al (2011) revela que 

professores desconsideram diretrizes legais e éticas para o uso animal no 

ensino e contribuem para a manutenção de valores e práticas docentes 

ultrapassadas durante a educação científica. Entretanto, Nab (1990) enfatiza 

que o uso de animais tem como justificativa proporcionar demonstrações, 

treinamento de habilidades e desenvolvimento de projetos científicos 

relacionados ao ensino.  

Na conjuntura de trabalhar Anatomia no Curso de Licenciatura em 

Biologia da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), surgiu à 

necessidade da inserção de práticas que possam auxiliar os discentes a 

compreenderem o conteúdo referente ao sistema esquelético de vertebrados. 

Portanto, o presente trabalho objetiva apresentar o resultado da reconstrução 

do sistema esquelético de um vertebrado da ordem Anura, assim, contribuindo 

para processo de ensino-aprendizagem juntamente com a contextualização 

teórica nas aulas de anatomia animal, bem como ampliando o acervo da 

coleção didática osteológica do Programa de ciências naturais (PCNAT). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A ideia do material surgiu mediante a proposta da docente da disciplina 

de Anatomia Animal comparada como requisito para avaliação. Partindo do 

princípio que o esqueleto é uma importante ferramenta, tanto para fins 

científicos quanto para o ensino de Anatomia, optamos por reconstruir o 

esqueleto de vertebrados da Ordem Anura (sapo) seguindo o método de 

dissecação através do cozimento, previamente citado na literatura por 

(AURICCHIO E SALOMÃO, 2002; BAUMHARDT, 2016). 

 

Coleta/ Eutanásia/ Indivíduo 

A coleta foi feita de forma ativa com auxílio de um recipiente com tampa, 

colocando-o sem a tampa sobre o animal e lentamente a borda do recipiente 

foi levantada e a tampa foi colocada sob o recipiente para prender o animal. A 

captura do animal foi feita na casa de um dos autores, em local aberto sem 
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vegetação, próximo a uma saída d’água por volta das 18h:30min (figura 01). A 

eutanásia foi realizada por meio do congelamento deste durante três horas, à 

temperatura de -3ºC. O indivíduo (figura 02) é pertencente à ordem Anura, 

mede aproximadamente 8cm de comprimento e apresenta coloração em tons 

escuros do cinza ao preto, possui manchas pretas na parte dorsal e a ventral 

possui cores mais claras em tons pastéis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixação/ Limpeza do esqueleto/ Montagem 

A fixação do animal foi realizada em uma base de isopor, com auxílio de 

quatro alfinetes, dois nos membros posteriores e dois nos inferiores, deixando-

o estirado na base (figura 03). Após a fixação do animal, foi traçado um corte 

horizontal (cabeça-ânus), com auxílio de um bisturi. Após o corte na parte 

ventral do animal, iniciou-se a retirada do couro e da musculatura com três 

etapas, primeiro, com auxílio do bisturi, retirando o máximo de musculatura e 

couro da parte ventral e dorsal (figura 04), segundo, utilizando água fervente o 

animal foi colocado em um recipiente plástico e adicionado à água, deixando-o 

imerso por 2 minutos para que não houvesse o desmembramento dos ossos e 

posterior limpeza com bisturi e escova(figura 05) terceiro, mas não menos 

importante, imersão em álcool 56% por 30 minutos para que toda musculatura 

foi removida e o esqueleto ficasse com aspecto de limpo e por fim montado em 

base de isopor e papel cartão preto com auxílio de palitos para fixação (figura 

06). 

 

 

Figura 01: Local de coleta Figura 02: Indivíduo 

Anura- dorso/ventre 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O conhecimento sobre o sistema esquelético é de extrema importância, 

pois o esqueleto é à base da Anatomia (BAUMHARDT, 2016), e estes são 

ferramentas imprescindíveis, tanto para pesquisas cientificas, quanto para fins 

didáticos, pois os mesmos ilustram a estrutura corpórea e fornecem 

informações sobre adaptações especificas dos vertebrados, como o modo de 

locomoção, postura e sustentação assim, tornando os alunos mais próximos da 

realidade anatômica de um grupo animal (AURICCHIO E SALOMÃO, 2002; 

SILVEIRA et al, 2008). 

O processo de dissecação, utilizando o cozimento, assim como o uso 

materiais cortantes como o bisturi e facas somados ao processo de montagem, 

mostraram-se eficientes e também satisfatórios, do ponto de vista econômico, 

já que o custo foi baixo. Quanto a preservação das estruturas ósseas para 

posterior montagem o método também foi importante, pois conservou as 

estruturas, assim facilitando a reconstrução esquelética, bem como a 

compreensão dos principais ossos que compõe o esqueleto de anuros.  

Comprovamos aqui que o método de reconstrução do esqueleto de um 

grupo animal, aliado a contextualização teórica é uma importante ferramenta no 

Figura 03: Fixação do animal Figura 04: 1ª Retirada do couro e 

musculatura 

Figura 05: Esqueleto após a 2ª 

limpeza 

Figura 06: Esqueleto montado 
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processo de ensino aprendizagem, pois o mesmo estimula os discentes a 

buscarem metodologias e novas maneiras de aprender um conteúdo, 

superando assim metodologias ultrapassadas. Além disso, aproxima aluno a 

realidade com um modelo anatômico (esquelético) obtido por ele através de 

procedimentos experimentais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há bastante tempo o uso de metodologias alternativas vem sendo 

defendido na literatura, concordamos através deste estudo que o aprendizado 

é muito mais eficaz quando se é usado formas alternativas e dinâmicas, e 

principalmente quando o próprio aluno é agente ativo nas mesmas. No entanto, 

ressaltamos que as potencialidades e limitações desse recurso devem ser 

posteriormente discutidas e aprofundadas mediante a aplicação em sala de 

aula junto ao publico.  

A busca por uma educação que supere o tecnicismo é constante, 

portanto, acreditamos que essa forma de atividade deve ser mais difundida e 

aplicada em sala de aula, para que assim possamos construir juntos, uma 

educação onde o aluno não seja meramente um expectador, mas sim, 

participante e agente ativo na construção de seu próprio conhecimento.  
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RESUMO: No âmbito escolar o aprendizado através de jogos didáticos por prenderem 
a atenção dos alunos, acabam por instiga-los a participar ativamente da aula. Com isto 
em mente, foi criado o material “O DNA EM AÇÂO” que tem como objetivo facilitar a 
assimilação do conteúdo sobre replicação, transcrição e tradução do DNA pelos 
alunos, propiciando a utilização de materiais alternativos no ensino do conteúdo. O 
material é composto pelas estruturas participantes nos processos, bem como as 
enzimas atuantes no processo, a aplicação do material foi de bastante importância, 
bem como facilitou o aprendizado dos alunos quanto aos processos que ocorrem no 
DNA. 

Palavras – chave: DNA, material didático, replicação, transcrição e tradução. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, os jogos educativos estão tornando-se cada vez mais 

presentes na rotina de muitos professores. Fialho (2013) destaca a utilização 

dos jogos no processo de ensino e aprendizagem, como instrumentos 

motivadores de imenso potencial de sociabilidade e integração. Com isso, o 

modo de ensinar que se fechava apenas ao uso do quadro branco, tem dado 

lugar a esta metodologia de ensino. 

Segundo Nicolleti e Filho (2004), os jogos educativos possibilitam o 

aprender de forma natural, prazerosa e dinâmica, porque traz desafios que 

despertam na criança o interesse na busca dos conhecimentos, além de 
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oferecer um maior envolvimento social entre os alunos, bem como a formação 

de conceitos éticos, de solidariedade, de regras, de trabalho em grupo, de 

respeito mútuo, etc.  

De acordo com Kishimoto (2003), para muitos educadores o jogo ainda é 

visto como uma atividade inútil, sem finalidades educativas por apresentar um 

caráter não-sério, ou seja, não ser algo tradicional na educação, porém, ao 

jogarem, os alunos demonstram seriedade e concentração e, sendo ele 

didático ou não, ainda é acompanhado de risos, de alegria e de divertimento. 

Orlando et al. (2009) já haviam planejado, montado e avaliado modelos 

didáticos para o Ensino de Ciências comprovando, assim, que a aplicação dos 

modelos foi eficiente para a fixação dos conteúdos e para aumentar o interesse 

dos alunos pela área. 

Materiais didáticos para o ensino de replicação, transcrição e tradução 

do DNA já foram antes confeccionados e apresentados no trabalho de Orlando 

et al. (2009) e Pereira et al. (2014), a fim de proporcionar aos professores e 

alunos uma aula em que haja uma relação de proximidade entre os mesmos e 

contribuir com uma maior assimilação do conteúdo. 

A genética inserida na biologia no ensino médio é considerada   

complexa   e   de   difícil   entendimento   pelos   alunos, pois   dentre   outros   

conteúdos, compreende moléculas microscópicas tais como o DNA e RNA, 

“Embora temas genéticos estejam presentes cotidianamente, na vida das 

pessoas, ocorre uma grande dificuldade de compreensão por parte dos alunos 

[...]” (CAMPOS et al.  2003; TEMP, 2011) consideradas   por   eles   assuntos   

e   mecanismos   complexos   e   de   difícil   compreensão, por conter 

conteúdos sobre estruturas de moléculas químicas do DNA, RNA, ribossomos 

e proteínas, dentre outros. 

Assim, para que o ensino sobre os processos que ocorrem no DNA se 

torne de fácil compreensão para os alunos, foi criado um material didático 

lúdico: “Desvendando o DNA”, com o objetivo de auxiliar os alunos, na 

assimilação do conteúdo. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

A atividade foi aplicada em 3 turmas da EJA (Escola de Jovens e 

Adultos) e Ensino Médio Regular, sendo uma turma de 1º Ano regular e duas 

turmas da EJA 1ª etapa. A aplicação do jogo foi feita em dois momentos:  no 

primeiro foi feita uma aula teórica sobre o DNA e os processos que envolvem o 

mesmo, como replicação, transcrição e tradução; no segundo momento, o 

material didático foi aplicado para os alunos com uma breve explicação sobre a 

sua dinâmica. 

Para aula teórica foi abordado de forma tradicional, com auxílio de 

projeção e material expositivo feito no Power point®. 

Jogo didático: Para a elaboração do material didático, foram utilizados 

materiais de baixo custo e de fácil manipulação, para a produção do jogo em 

questão, conforme descrição a seguir. 

• Material Necessário  

Folhas de papel A4; tesoura; computador para montar as estruturas, 

impressora e cola branca. 

• Procedimentos 

O jogo confeccionado é composto por moldes das fitas de DNA na cor 

azul e RNA na cor vermelha ambas com a indicação das bases nitrogenadas 

(A, T, C, G, U), com seus respectivos encaixes de acordo com a ligação que 

ocorre entre as bases com 2 códons cada molde de fita (Figura 1).  

Também há as estruturas que participam dos 3 processos que ocorrem 

como:  RNA transportador com seus anticódons sendo 2 em cada molde de 

fita, RNA ribossômico, Aminoácidos e código genético que indicada qual 

aminoácido é formado de acordo com a combinação do códon (Figura 2), além 

das enzimas que atuam nos processos como: A DNA helicase e RNA 

polimerase (Figura 1). Finalizando o procedimento de criação do modelo 

didático, o mesmo foi impresso simulando um baralho e posteriormente foram 

cortadas as cartas. 
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Figura 1: Molde das fitas de DNA E RNA e Enzimas atuantes 

Figura 2: Estruturas que participam dos processos que ocorrem no DNA 
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Objetivo do Material 

O objetivo do jogo é demonstrar os processos de replicação, transcrição 

e tradução do DNA através da colagem das estruturas que foram citadas no 

tópico material, posteriormente foi feita a correção da colagem para verificar se 

os mesmos conseguiram compreender o conteúdo. 

Regras: As equipes terão que formar primeiramente a dupla fita de 

DNA, ou seja, achar a fita par que irá encaixar perfeitamente na fita que será 

distribuída para cada equipe. Posteriormente a grupo terá que demonstrar o 

primeiro processo que é a replicação, após terão que demonstrar a transcrição 

e por fim a tradução, para isso terão uma folha de papel em branco, cola, 

tesoura e os moldes de cada uma das estruturas citadas anteriormente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na aplicação do material na turma do 1º ano Regular, no primeiro 

contato com o material os alunos não compreenderam o funcionamento, 

ficavam sempre nos chamando para explicar o que tinham que fazer, em 

alguns casos queriam até a respostas, mas explicávamos utilizando outros 

exemplos, após isso, conforme o jogo ia se desenvolvendo, os alunos iam 

compreendendo como o material funcionava, logo conclui-se que a utilização 

do jogo foi bem-sucedida na turma. 

Posteriormente o jogo foi usado nas duas turmas de 1º ano do EJA 

separadamente, enquanto utilizavam o material, os alunos conseguiam 

relembrar o que havia sido explicado sobre como funcionava o jogo e como 

ocorria cada processo, logo, conclui-se que assim como na turma anterior o 

material funcionou perfeitamente.  

Em nenhuma plataforma foi encontrado um material parecido com o que 

foi utilizado, no entanto, em um outro material voltado para temas da biologia, 

que foi apresentado por Fernandes et al. (2014), os resultados mostraram que 

a atividade didática foi importante para uma maior assimilação do conteúdo, 

mostrando que a utilização de recursos didáticos alternativos, é importante 

para o ensino de biologia, pois tornam-se meios facilitadores para o 
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ensino/aprendizagem, transformando o aluno em protagonista da ação e não 

um mero expectador. No material apresentado por Teodoro (2015) que era 

voltado para o ensino de genética, o jogo foi muito bem recebido pelos alunos e 

de uma maneira geral teve um engajamento generalizado da turma. 

As respostas sobre o jogo, revelaram que alunos e professoras 

avaliaram o material como positivo, indicando que os alunos perceberam sua 

importância, levando em consideração o estímulo que ele causou na sala de 

aula. Vale ressaltar que, após o termino da utilização do material, alguns 

alunos vieram até nós e falaram que o material ajudou bastante a entenderem 

o conteúdo, no entanto, eles tiveram um pouco de dificuldade na montagem, 

mas que após a segunda explicação de cada processo, eles conseguiram 

montar. 

 

CONCLUSÃO 

A partir da aplicação do jogo, conclui-se que a utilização de jogos 

didáticos em sala de aula contribui de forma satisfatória para o aprendizado do 

aluno e facilita ainda mais o modo de ensinar do professor pois, além de ser 

um material de interação entre alunos e  professor, faz com que os mesmos 

aprendam de forma divertida e se sintam instigados em aprender ainda mais. 

Assim, pode-se dizer, que atividades diversificadas como um jogo 

didático, têm ampla potencialidade para serem usados nos meios educativos, 

além de auxiliar o modo de ensinar do professor, o jogo favorece o aprendizado 

do conteúdo, e também, estimula o aluno na busca por mais conhecimento. 

O jogo apesar de elogios por parte dos alunos, teve algumas falhas, 

principalmente no número de impressão das estruturas, que deveriam ter sido 

em número maior, bem como ter mais combinações de ligação entre as fitas. 

Mas isso pode ser consertado em uma próxima utilização do material, tanto por 

nós, quanto por outras pessoas que poderão ter acesso ao mesmo. 
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RESUMO: O presente trabalho aborda sobre o uso de materiais didáticos no ensino 
da Paleontologia.  A paleontologia é uma ciência estudada para compreender como se 
originou e se formou a vida pré-histórica, e como foram acontecendo às evoluções ao 
longo do tempo.  É de grande importância o estudo nesta área, pois colabora com o 
ensino de outras temáticas, como a classificação e composição terrestres, e dos 
primórdios da humanidade. Com base nestes pensamentos, foi proposta a produção 
de um material didático de algumas representações de fosseis, para oferecer aos 
alunos uma proximidade com o que é um fóssil e qual a sua importância na historia 
evolutiva, com este recurso visual os alunos poderiam compreender melhor a teoria e 
tornar o ensino mais dinâmico e atrativo.  

 

Palavras-Chave: Ensino, Evolução, fósseis, Práticas educativas.  

 

REFERENCIAL TEORICO  

A Paleontologia é a ciência que estuda os fósseis, os processos de 

fossilização, interação entre os organismos e os fatores abióticos, a origem, a 

evolução e a adaptação dos organismos na Terra (DANTAS e ARAÚJO, 2006; 

MORAES et al., 2007; NEVES et al., 2008).  

No Brasil os alunos dos ensinos fundamentais podem ter acesso aos 

estudos associados à Paleontologia. O ensino de Paleontologia está inserido 

nos ensinos do sétimo ano do ensino fundamental, onde se trabalha a dinâmica 

externa da Terra e a diversidade geológica de acordo com a PCN. 
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Contudo, os conteúdos de paleontologia são complexos e algumas 

vezes os professores não utilizam metodologias que possam facilitar o 

aprendizado, ficando somente com o uso de livros didáticos para transmitir o 

conhecimento aos alunos (MORAES et al., 2007). Para o emprego de um 

ensino de qualidade é necessário que novas propostas possam surgir, com 

acessibilidade e compreendendo toda demanda que o ensino necessita. A 

utilização de uma linguagem pratica e materiais lúdicos colaboram para que o 

ensino seja atrativo e duradouro para os alunos (CAMPOS, BORTOLOTO e 

FELICIO, 2003). 

Desta forma, o principal objetivo do presente trabalho foi elaborar 

materiais didáticos de baixo custo associados ao ensino de Paleontologia com 

o enfoque em icnofósseis (rastros, perfurações, pegadas). Assim, foram 

confeccionados cinco fosseis de animais e plantas que podem ser utilizados 

para ilustrar e explicar de forma didática qual foi a importância de cada um no 

meio ambiente e como este meio de preservação é importante para manter a 

riqueza de detalhes. 

 

METODOLOGIA 

No presente artigo foram elaborados cinco modelos didáticos de 

icnofósseis utilizando (i.e gesso, vaselina, brinquedos, recipientes, folhas etc), 

a base do fóssil foi feita de uma mistura de gesso e água, em seguida foi usado 

a vaselina para preencher o recipiente e ser depositada a mistura (gesso e 

água). Em seguida o brinquedo também foi coberto de vaselina (Figura 1A) e 

colocado dentro do gesso e foram aguardados alguns minutos para secar, e 

teve este resultado (Figura 1B). Para fazer o fóssil da folha, foi pego a mais 

verde e coberta de vaselina e colocada dentro do recipiente com a mistura do 

gesso e depois que secou teve este resultado (Figura 1C). Foi utilizada 

também a forma da mão de um aluno para representar um registro de um 

humano (Figura 1D) e o processo foi o mesmo que nos outros, a vaselina foi 

aplicada na mão e foi colocada dentro de gesso e esperou moldar para depois 

retirar e colocar no sol. Foram realizados moldes de um peixe (Figura 1E) e um 
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dinossauro que possuí uma característica conhecida como Tricerátopo (Figura 

1F). Por fim, todos os 5 fósseis que foram usados em sala de aula, durante a 

disciplina de Paleontologia  Básica que foi ministrada no quarto semestre de 

2018 do curso de Ciências Biológicas, na Universidade Federal Rural da 

Amazônia.  

Imagem 1- Modelo de brinquedo que foi utilizado como molde (A), modelo 

pronto no gesso (B). Modelo de molde de vegetal (C). Modelo de molde da mão 

(D). Modelo de fóssil de um peixe representando os organismos aquáticos (E) e 

de um dinossauro que teve como molde um brinquedo (F). 
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RESULTADO E DISCUSSÃO  

Os modelos didáticos elaborados são simples e de baixo custo, que 

consegue ser algo inovador para o ensino e se adequar a diferentes realidades 

escolares, e não reteve de muito tempo para ser produzido e pode ser levado 

para ser feito com os alunos em sala de aula, e tornar tudo mais dinâmico e 

interessante.  

Para NICOLA E PANIZ (2016), a utilização desses recursos didáticos 

pode possibilitar aos alunos uma aprendizagem mais significativa, tornando os 

conteúdos apresentados pelo professor mais contextualizados, sendo assim, 

propondo aos alunos ampliação dos conhecimentos existentes e auxiliando na 

construção de novos conhecimentos. As utilizações desses recursos diferentes 

podem possibilitar que os alunos possam compreender o conteúdo e que 

possam desenvolver sua criatividade, sua coordenação e habilidades a partir 

disto. No trabalho de ROSA (2009) é abordado sobre a educação básica 

(educação infantil e Educação fundamental), que são à base da formação 

educativa e obrigatória no Brasil, tendo o ensino fundamental como foco, já que 

os conhecimentos e aprendizados desenvolvidos nesta etapa da educação têm 

um papel decisivo e fundamental na vida adulta dos alunos, por conta disto que 

é importante a verificação do material didático destinado a essa parcela de 

estudantes, para que o livro não seja o único recurso didático.   De acordo com 

PEDROSO (2009), atividades lúdicas, brincadeiras e jogos são reconhecidos 

por proporcionar um ambiente de aprendizagem mais leve, prazeroso e 

enriquecido, que pode proporcionar uma maior habilidade de compreensão do 

que estiver sendo tratado e a participação voluntaria do aluno.  

 

CONCLUSÃO  

De acordo com o presente trabalho, concluímos que, os alunos do 

ensino fundamental menor se tiverem acesso ao material produzido, 

entenderão e mostraram mais apreço pela paleontologia, já que os materiais 

utilizados no estudo chamam a atenção dos alunos, pois de forma lúdica 

procura representar os organismos passados através dos fosseis e que 
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carregam consigo uma parte da historia de como tudo surgiu na terra. E 

também que o método empregado é de baixo custo e sua durabilidade é 

grande.  
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MODELOS DIDÁTICOS DE VULCÕES, TERREMOTOS, TSUNAMIS COMO 

FERRAMENTAS PARA O ENSINO DE GEOCIENCIA  
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Claudia Eimy Sasaoka 

Sarita Loureiro Nunes 

 

RESUMO: O trabalho tem intuito de tratar do assunto “Vulcões, tsunamis, terremotos e 
seus impactos ambientais”, utilizando materiais didáticos de baixo custo. Sabendo da 
importância desses desastres naturais é valido pensar se as pessoas estão sendo 
preparadas para se prevenir de tais ocorrências, mesmo que pareça ser algo incomum 
no Brasil. Com esse pensamento o presente trabalho buscou descobrir a qual 
bagagem de conhecimento sobre esta temática os discentes possuem. Visando como 
a prática contribui na fixação dos conteúdos, tomado por responsabilidade do docente 
ser o mediador deste conhecimento. Sabendo que a aula prática tem o efeito de uma 
maior absorção de conteúdo, o artigo buscou constatar que o uso desses materiais é 
mais atrativo. 

Palavras-Chave: Didática, fenômenos naturais, ensino-aprendizagem, Geociência.  

 

TEXTO 

O processo de aprendizagem consiste de tempos e formas diferentes em meio 

à sala de aula, ou seja, cada aluno tem seu tempo de aprender, alguns 

assimilam mais rapidamente e outros possuem uma maior dificuldade. 

“Vista dessa perspectiva, a concepção de materiais didáticos que 

incorporem novas tecnologias, capazes de oferecer uma 

reestruturação do processo de aprendizagem, depende do esforço de 

relacionar novas abordagens teóricas sobre a aprendizagem a seu 

desenho instrucional (REZENDE, 2002, p.72).” 

 “Partindo desta premissa e na expectativa de reverter os problemas 

que afligem a área de educação, acredita-se que a implementação de 

novas práticas educativas, dentre as quais se destaca o uso de 
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estratégias de ensino diversificadas, possam auxiliar na superação 

dos obstáculos (PEDROSO, 2009, p.3183).” 

 

  E para um resultado de aprendizagem mais rápida, fazer o uso do 

conceito com conhecimentos prévios e visuais, pode auxiliar que essa 

compreensão venha de forma mais duradoura para os alunos.  

 Com isso, a alternativa do material didático vem para auxiliar os 

conteúdos teóricos de forma que possa torná-los mais acessível e 

compreensível para os alunos. Assim, o presente estudo apresenta a 

elaboração de um recurso didático para o ensino dos assuntos de Vulcão, 

Tsunamis, Terremotos e seus impactos ambientais. O uso deste recurso 

didático teve como preceito de fixar melhor o conteúdo a partir da visibilidade 

de uma maquete que demonstra as três ações, objetivando que a partir disso o 

estudo não se torne algo tão monótono. 

“Essa relação é complexa, mas, de um modo geral, podemos 

considerar que quando ela acontece, ocorre uma aprendizagem 

significativa, ou seja, o aluno conseguiu assimilar o material novo aos 

seus conhecimentos prévios por causa do desequilíbrio e do conflito 

provocados pela nova informação a que entrou em contato; o que 

pode levar a mudanças conceituais dos conhecimentos prévios 

(CAMPOS, BORTOLOTO e FELICIO, 2003, p.49-50).” 

 O material didático tem como objetivo de diferenciar a aprendizagem, 

por conter um formato mais lúdico. Sendo usado pelos professores para atingir 

os objetivos esperados dentro das disciplinas ministradas.  

 O principal objetivo deste trabalho foi analisar o que os alunos 

trouxeram de conhecimento do ensino fundamental e do médio sobre os 

assuntos de ciências/ biologia, e de que forma isso ficou marcado neles até o 

ensino superior. Visa também, mostrar como os recursos didáticos são uma 

proposta necessária no trabalho em sala de aula, e incluindo o uso de uma 

mão de obra barata, para que assim, o uso da maquete possa se adequar a 

diferentes realidades de escolares.  
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  O questionário foi produzido com o intuito de saber de fato o nível de 

conhecimento dos estudantes de ensino superior sobre tais temas, e se ao 

assistirem uma aula mais didática ocasionaria um reforço positivo sobre o 

assunto, fazendo assim com que os conhecimentos repassados sejam melhor 

aproveitamento pelos mesmos.  

 

METODOLOGIA 

No presente trabalho foi elaborada uma maquete com alguns materiais 

(i.e. compensado, pote de vidro, lâmpada etc) para ilustrar um vulcão (Figura 1 

A, 1B e 1C). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores 

Figura 1: Momento em que os potes foram empilhados e colocados em cima 

da lâmpada (A); Fase de preenchimento dos potes por papel para dar forma ao 

vulcão (B); Finalização do vulcão coberto de gesso e já pintado (C). 

Posteriormente, foi confeccionada uma montanha (Figura 2A) e depois 

foi feito um buraco no isopor e colocado TNT para simular a tsunami, com 

palito e lã foram feitos as arvores e vegetação ao redor do vulcão, foram 

colocados prédios de isopor e os bonecos para simular que o local era habitado 

por seres humanos (Figura 2B). E lateralmente é possível visualizar as placas 

tectônicas, a placa convergente, oceânica-continente para ser mais exato 

(Figura 2B). 
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Fonte: Autores 

Figura 2: Momento de construção das montanhas com gesso por cima de 

papel amassado (A); Maquete finalizada (B). 

Em sala de aula, foi trabalhado um questionário de 12 questões de nível 

médio para os alunos de Biologia 2018. Essa turma foi escolhida pelo fato de 

ainda não terem estudado esse assunto no ensino superior e todo o 

conhecimento que possuíam foram-lhes dados no ensino médio ou através do 

ensino informal (televisão, jornal, internet, etc.).  

Questões que foram abordadas no questionário:  

1° Como você define a origem de um vulcão? 

2° O que pode acontecer quando um vulcão entra em erupção? 

3° Quais são os tipos de erupções vulcânicas? 

4° Por que as terras mais férteis para plantio são próximas de vulcões? 

5° O terremoto é um: 

6° O Brasil é um lugar onde ocorrem poucos Terremotos, isso.  

Acontece devido: 

7° Quais os danos causados pelos terremotos? 

8° Quais as melhores formas de se proteger em um terremoto? 
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9° Marque a Alternativa correta sobre o principal fator para formação de 

Tsunamis: 

10° O efeito de um Tsunami está ligado á: 

11° Quais das medidas abaixo podem ajudar a reduzir os  

Impactos causados pelos tsunamis? 

12° O que é um Tsunami? 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Inicialmente o teste foi aplicado a 36 alunos, porém só foram validos 25 

questionários, que foram os alunos que participaram das duas fases do teste, a 

1° fase apenas recolhendo seus conhecimentos do ensino médio e de ensino 

informais, enquanto a 2° fase foi o mesmo teste aplicado aos mesmos alunos 

após eles assistirem uma aula dinâmica onde utilizamos a maquete. Abaixo 

temos a tabela com os resultados: 

  N° de alunos 
PORCENTAGEM 1º 

FASE N° de alunos 
PORCENTAGE

M 2º FASE 

1º questão 25 100% 25 100% 

2º questão 18 72% 22 88% 

3º questão 11 44% 15 60% 

4º questão 24 96% 25 100% 

5º questão 19 76% 25 100% 

6º questão 15 60% 19 76% 

7º questão  22 88% 24 96% 

8º questão 25 100% 25 100% 

9º questão 23 92% 23 92% 

10º questão 25 100% 25 100% 

11º questão 24 96% 25 100% 

12ºquestão 14 56% 22 88% 

ALUNOS 25       
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Na Tabela 1, comprova como foi o desenvolvimento dos alunos na 

primeira fase da pesquisa, eles não tiveram acesso a nenhum livro ou recurso 

digital para resolver as questões, fazendo somente o uso do conhecimento que 

adquiriram ao longo de sua vida estudantil. Na segunda fase, foi feito a 

utilização do material didático como forma de torna o ensina mais atrativo, os 

alunos puderam participar da aula e visualizar a maquete que apresentava o 

que estava sendo ensinados, assim, eles puderam reler as questões e 

responde-las novamente.  

No trabalho realizado por PINHEIRO (2015) enfoca-se as atividades de 

prevenção em períodos após um desastre, registrando ai também a 

temporalidade no campo da exceção. De acordo com o trabalho realizado por 

FERNANDES et al., (2014) onde teve a aplicação do pré teste e pós-teste para 

a verificação dos conhecimentos dos alunos e a fixação do conteúdo. 

FERNANDES et al., (2014)  pode-se comprovar a eficiência dessas 

metodologias no aprendizado dos alunos. Trazendo assim a discursão deste 

presente artigo, onde é trabalhado nos conhecimentos que as pessoas trazem 

sobre essa temática. 

 

CONCLUSÃO 

 De acordo com o presente trabalho chegamos à conclusão de que 

houve um retorno positivo na aprendizagem dos alunos a partir da utilização do 

material didático durante a aula dada, e foi possível observar como isso 

chamou e manteve a atenção dos mesmos. Os alunos que puderam participar 

das 2 etapas da pesquisa, conforme mostrado nos resultados, acertaram um 

numero maior de questões na segunda fase, o que tornou possível 

compreender que eles tiveram um crescimento da primeira pra segunda fase 

da pesquisa.  
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RESUMO: Insetos compõem a maioria do reino animal, sendo muito comuns na região 
amazônica. Contudo, professores de educação básica priorizam o uso do livro didático 
e aulas expositivas ao trabalhar a classe Insecta. Diante disso, objetivamos analisar 
compreensões de alunos de Ensino Médio, de uma escola pública de Altamira-PA, 
sobre os insetos. O estudo foi realizado através do questionamento: para você, o que 
é um inseto? Após a avaliação das respostas foi concluído que os alunos associam 
conhecimentos científicos e de senso comum em suas respostas, nas quais 
constatamos presenças de compreensões equivocadas. Essas informações servirão 
de base para a construção de instrumentos auxiliares para processos de ensino e 
aprendizagem. 

Palavras-chave: ensino aprendizagem, ensino médio, alunos, insetos. 

 

INTRODUÇÃO 

A maioria dos integrantes do Reino Animalia pertence à classe Insecta, 

estando amplamente distribuídos nos mais variados ecossistemas, devido sua 

capacidade de adaptação às variações ambientais (RUPPERT, FOX, BARNES, 

2005). O quantitativo de espécies de insetos tende a ser maior em regiões 

tropicais (GULLAN, CRANSTON, 2008), como é o caso da região amazônica.  

Apesar de ser considerados nocivos, repulsivos e perigosos para os 

seres humanos (LIMA, 2013), insetos são essenciais para o equilíbrio 

ecossistêmico, atuando como decompositores, polinizadores, dentre outras 

funções associadas aos nichos ecológicos, podendo ser usados como 

mailto:limafcb15@gmail.com
mailto:mestredel12@gmail.com
mailto:limadre2001@gmail.com
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bioindicadores de alterações antrópicas nos ecossistemas (OLIVEIRA et al, 

2014).  

Contudo, a intensificação do desmatamento na Amazônia (INPE, 2018), 

ameaça à biodiversidade de insetos na região. Essa situação reforça a 

necessidade de abordagens escolares contextualizadas aos conhecimentos 

prévios discentes, o que pode favorecer ações exitosas (SOUSA et al, 2013). 

Todavia a escola prioriza ações norteadas pelos livros didáticos, que 

permanecem como principal material de apoio pedagógico, embora possam 

conter abordagens superficiais e apresentações equivocadas de conteúdos 

(ALMEIDA, 2008; SANTOS, 2018). Além disso, a prática de aulas expositivas, 

nas quais conteúdos são trabalhados de modo teórico, não estimulam 

interesses discentes (FEITOSA et al, 2016). 

Vale ressaltar que alunos de Altamira-PA estão estanciados em uma 

região que permite a vivência e proximidade com insetos da biodiversidade 

amazônica, algo que poderia ser associado de maneira mais efetiva aos seus 

processos de ensino e aprendizagem em âmbito escolar. 

Dentre as diversas ferramentas de contextualização, uma plausível e 

facilmente exequível seria uma cartilha didática, elaborada a partir de 

conhecimentos prévios do alunado, associando imagens aos aspectos 

essenciais do conteúdo, tornando algo atraente para o leitor (KUNSCH et al, 

2003). 

Este trabalho objetivou analisar conhecimentos sobre insetos de alunos 

ingressantes no ensino médio. Esta ação está vinculada ao programa 

Residência Pedagógica, que integra a Política Nacional de Formação de 

Professores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior/CAPES. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na área urbana do município de Altamira- PA, em 

uma escola pública de Ensino Médio que atende alunos da Faculdade de 
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Ciências Biológicas, do Campus de Altamira da Universidade Federal do Pará, 

no Estágio Supervisionado II e Programa Residência Pedagógica, ao qual os 

dois primeiros autores do estudo estão vinculados. 

O público alvo foi uma turma de primeiro ano com o quantitativo de 22 

alunos. A pesquisa foi feita através da aplicação de uma questão de caráter 

qualitativo, na qual se solicitou resposta para o seguinte questionamento: “Para 

você: o que é um inseto?”. 

A avaliação das respostas seguiu procedimentos de análise de conteúdo 

(BARDIN, 2011). Em termos de pré-análise, inicialmente foram feitas leituras 

das respostas; na sequência o material coletado foi examinado 

minuciosamente, visando à identificação de significados nas mensagens 

escritas pelos alunos; concluída esta etapa, os dados obtidos foram agrupados 

por similaridades e divididos em 6 categorias: A (características físicas), B 

(exemplos de insetos), C (curiosidade dos alunos sobre insetos), D (aspectos 

negativos dos  insetos), E (importância destes animais) e F (argumentos 

estereotipados). O quantitativo de cada categoria aparece como valor 

percentual na discussão dos resultados obtidos. 

Os nomes dos alunos, que participaram após assinatura de autorização 

pelos seus responsáveis, serão omitidos, sendo referidos como “aluno”, 

seguido do número equivalente a ordem de devolução da resposta. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na categoria A (18 %), as argumentações priorizaram características 

físicas, algo exemplificado por esta resposta: “um inseto é todo tipo de bicho 

que tem asas que podem voar e que tem três ou mais patas” (ALUNO 2). Vale 

ressaltar que a presença de generalizações equivocadas não desqualifica, 

aludindo Sousa et al. (2013), a integração de conhecimentos científicos na 

resposta, evidenciando contribuições do trabalho escolar para compreensões 

dos mesmos pelo alunado. 
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A categoria B (9%) foi organizada a partir de respostas focadas em 

exemplos de insetos, conforme exemplifica o ALUNO 14: “inseto é um animal 

que tem vários tipos de inseto pode ser uma barata ou uma borboleta”. Vale 

ressaltar que encontramos respostas apresentando passarinhos como insetos.  

A presença de entendimentos com incorreções, presentes nas 

categorias apresentadas evidencia que o trabalho escolar deve ser 

contextualizado. Desse modo, através de atividade centradas em 

questionamentos e reflexões, o alunado poderá associar informações 

científicas aos seus conhecimentos prévios, podendo construir compreensões 

destituídas de equívocos acerca dos insetos (LIMA et AL, 2013; SOUSA et al., 

2013; CAJAIBA et al. 2014). 

Já a categoria C (9%) remete a curiosidade dos alunos sobre estes 

animais, apresentados como: “algo muito fofo e interessante” (ALUNO 18) e 

também como “uma ótima fonte de comida” (ALUNO 20). São exemplos que 

enfatizam afetividade e utilitarismo em uma percepção idealizado dos insetos 

(LIMA et al, 2013; LOPES, 2015) 

Em seguida, na categoria D (14%) a discussão foi voltada para os 

aspectos negativos causados pelos insetos, vistos como fontes de doenças 

humanas e pragas ambientais: “Um animal pequeno e transmissor de doenças 

causadoras da morte humana.” (ALUNO 9).  

Ao analisar as respostas das categorias C e D, estas remetem ao estudo 

de Amaral e Medeiros (2015), os quais discorrem que tais argumentações 

relacionadas aos insetos influenciados por vivências cotidianas, incorporam 

sentimentos predominantemente negativos nas compreensões dos alunos, pois 

o senso comum não possui visão favorável aos insetos. 

Na categoria E (18 %) as respostas destacam a importância destes 

animais, como neste exemplo “os insetos são criaturas pequenas, mas eles 

são muito uteis para o ser humano” (ALUNO 11). Trata-se de entendimento 

compatível com um estudante que concluiu o ensino fundamental, construindo 

conhecimentos norteados por informações que enfatizam utilitarismos de 

insetos como as abelhas (LIMA et AL, 2013; AMARAL, MEDEIROS, 2015). 
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E por fim, a categoria F, com maior representatividade entre os alunos 

(32 %), apresenta as ideias mais estereotipadas acerca dos insetos. São 

respostas que dizem basicamente que estes seres “... são pequenos e 

perigosos” (ALUNO 05), sendo norteadas pelo senso comum, o qual apresenta 

esses organismos como essencialmente desprovidos de importância para a 

sociedade humana (LIMA et AL, 2013; CAJAIBA et al., 2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados obtidos, foi possível constatar que as 

compreensões discentes são constituídas a partir de vivências cotidianas e 

conhecimentos adquiridos em âmbito escolar, evidenciando entendimentos que 

se baseiam principalmente nas características morfológicas externas e 

nocividade atribuída aos insetos. 

 Entendemos que professores de escolas estanciadas na região 

Amazônica, como é o caso de Altamira-PA, devem contextualizar 

conhecimentos prévios discentes ao processo de ensino aprendizagem, 

visando lidar com erros conceituais.  
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RESUMO: O presente trabalho consiste no desenvolvimento de um objeto de 
aprendizagem com o objetivo de tornar interativo o processo de ensino aprendizagem 
da Biologia Celular por meio da Realidade Aumentada. Para verificar a sua 
aplicabilidade, o mesmo foi utilizado como apoio didático-pedagógico na Disciplina 
Biologia, em três turmas de uma escola pública. Os resultados apontam que a prática 
pedagógica com o uso desta tecnologia proporcionou uma aprendizagem significativa 
a partir da interação com o aplicativo e seus recursos visuais. 
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INTRODUÇÃO  

O hábito de ler não é uma realidade para boa parte dos brasileiros. Uma 

Pesquisa realizada pela Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro 

(Fecomércio-RJ) em parceria com o Instituto Ipsos sobre os hábitos culturais 

dos brasileiros, concluiu-se que a leitura de livros caiu de 35% em 2013 para 

quase 30% em 2014. No contexto educacional, isso se reflete em disciplinas 

que têm cunho mais teóricos como a Biologia, pois exige do discente a leitura 

dos conteúdos curriculares. Para Cerri (2001), uma das dificuldades inerentes à 

essa disciplina é o ensino sobre as células vegetais e animais, pois os 

processos e fenômenos que se passam a nível celular, e são praticamente 

impossíveis de serem manipulados pelos estudantes. Na web existem muitos 

recursos para facilitar a aprendizagem que são chamados de Objetos de 

Aprendizagem (OAs). Segundo Sousa (2013), trata-se de um recurso digital ou 

não que pode vir a auxiliar na aprendizagem. O desenvolvimento tecnológico 

propiciou a viabilização da Realidade Aumentada (RA), que consiste na 

sobreposição de objetos virtuais gerados pelo computador em um ambiente 
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real, utilizando para isso algum dispositivo tecnológico como notebooks, 

smartphone, dentre outros. 

Neste trabalho, propusemos a criação de um OA com realidade 

aumentada para auxílio no ensino de biologia celular, abordando os conteúdos 

relacionados a célula animal e vegetal, com o objetivo de tornar o processo de 

ensino-aprendizagem da Biologia celular interativo por meio da RA. Essa 

ferramenta pode estimular o interesse dos alunos pelo estudo exploratório, 

além de ser acessível ao grande público. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento do OA proposto, foram utilizadas as seguintes 

plataformas: para a modelagem foi utilizado a Unity, que ´e voltada 

especialmente para criação de jogos, em duas e três dimensões, possibilitando 

a modelagem dos gráficos em 3D, juntamente com a extensão Vuforia que é 

um Kit para desenvolvimento de software dando suporte ` a Realidade 

Aumentada. O sistema operacional para smartphone escolhido foi o Android, 

pois segundo uma pesquisa realizada pela StatCounter3 em 2017 tornou-se o 

mais usado do mundo, incluindo os sistemas de computadores. Durante o 

desenvolvimento do aplicativo, um grupo multidisciplinar constituído por um 

pedagogo, um assistente social e três professores da área de Biologia, ficaram 

encarregados de acompanhar e avaliar o desenvolvimento da aplicação 

proposta, para que atendesse os requisitos pedagógicos e específicos da área 

em questão, além de analisar e aprovar as questões para o questionário a ser 

aplicado durante a aula prática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O aplicativo proposto apresenta as células individualmente detalhando 

cada organela, sendo que fica a critério do usuário a exploração do OA. A 

Figura 1 apresenta a projeção tridimensional das Células Animal e Vegetal.  
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Figura 1. Visão geral da abordagem proposta. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Conforme se pode observar em cada célula projetada, o seu formato 

segue a mesma estrutura apresentada nos livros de Biologia. Contudo, a 

interação com o usuário ´ e o principal diferencial pois o mesmo pode 

aproximar, distanciar, e até girar em 360 graus para ver cada detalhe. A 

visualização tridimensional possibilita que sejam estudas até mesmo as 

organelas menores, sem perder de vista a sua localização na célula. 

Visando verificar sua aplicabilidade o OA foi utilizado como apoio 

didático-pedagógico em aulas práticas na disciplina de Biologia em três turmas 

de uma escola pública. Para a apresentação dos resultados utilizou-se a 

abordagem de Hodge (2007) que em seu artigo apresentou a escala phrase 

completion, que possui valores dispostos que vão de 0 a 10, contendo assim 

11 pontos, sendo subdivididos em três grupos. Essa escala proporciona uma 

visão bem completa em relação a resposta dos discentes, pois a cada pergunta 

respondida, tem-se uma noção do impacto que a aplicação proposta pode 

representar na visão do aluno. A coleta de dados foi realizada mediante as 

respostas obtidas durante a aplicação do questionário. A Figura 2 apresenta os 

resultados referentes s questões 1, 2, 3 e 4, e a Figura 3, o resultado referente 

à questão 5, conforme reposta dos discentes. 
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Figura 2. Questão 1) A projeção em 3D das imagens facilitou a visualização 
das estruturas das células? Questão 2) Foi possível identificar a diferença entre 

as células animal e vegetal? Questão 3) Foi possível identificar as organelas 
das células animal e vegetal? Questão 4) A realidade aumentada das células 
funcionou como um instrumento de revisão e ampliação do conhecimento? 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

As questões da Figura 2 obtiveram o mesmo percentual de avaliação, ou 

seja, todos os alunos que avaliaram a aplicação atribuíram nota 10. 

 

Figura 3. Questão 5) Que nota você daria para o ao?. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

Para Nielsen (2007), após descobrir como as pessoas interagem com 

seu projeto, você pode torná-lo melhor. ´E nesse momento que surgem as 

sugestões de melhorias, porque a participação de usuários externos pode 

identificar problemas existentes e as facilidades de uso do aplicativo. A Tabela 

1, abaixo, apresenta os resultados da questão 6. 
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Tabela 1. Questão 6) Você teria alguma sugestão para melhorar o OA 
proposto? Se sim, qual/quais? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Em relação às sugestões de melhoria, os resultados obtidos permitem 

constatar que houve uma boa receptividade e corroborou a relevância do 

trabalho, no sentido em que pode enriquecer as atividades de ensino 

aprendizagem mediante aulas práticas. Além disso, possibilita o estudo 

extraclasse desse conteúdo, utilizando elementos motivadores e integradores a 

partir de uma tecnológica educacional acessível. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO  

Neste trabalho foi apresentado um objeto de aprendizagem para 

dispositivos móveis como apoio pedagógico à disciplina de Biologia, 

especificamente referente ao conteúdo da Biologia Celular. A utilização do 

mesmo ocorreu por meio de uma aula prática, e a avaliação de sua 

aplicabilidade mediante um questionário contendo seis questões. A partir da 

análise das respostas, conclui-se que o uso de aplicativos baseados em RA, 

possibilitam ao estudante um olhar mais próximo da realidade, saindo da 

visualização tradicional de uma foto contida em um livro,  proporcionando uma 

interação direta entre o usuário e o objeto de estudo, facilitando assim a 

compreensão dos conteúdos já estudados e possibilitando maior interesse nas 

disciplinas com cunhos mais teóricos. Para trabalhos futuros pretende-se 
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expandir a utilização da realidade aumentada com o desenvolvimento de 

aplicativos similares para outras disciplinas.  
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RESUMO: Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de discutir questões relativas à 
Zoologia dos Invertebrados, com alunos 3º ano do Ensino Médio,  apresentando e 
discutindo, na visão do professor, aspectos relacionados às características, 
classificação, reprodução e nutrição dos Invertebrados através de um jogo chamado 
de Bio quiz, que auxiliou positivamente no processo de ensino aprendizagem dos 
estudantes. A estratégia utilizada foi relacionada ao conteúdo de zoologia dos 
invertebrados, que detém uma grande quantidade de informações e termos técnicos, 
dificultando o entendimento dos alunos. Desse modo, com a colaboração de 
professores auxiliares do Programa Residência Pedagógica, CAPES/CESP/UEA, que 
elaboraram e contribuíram com o jogo, para uma melhor compreensão de conteúdo e 
conceitos.  

Palavras-chave: Jogos didáticos, Residência Pedagógica, Zoologia dos 

Invertebrados. 

 

INTRODUÇÃO 

Para Fracalanza, Amaral e Gouveia (1987), o ensino de Ciências deve 

possibilitar ao aluno o entendimento das relações entre ciência e sociedade, a 

criação dos conhecimentos científicos e tecnológicos, certificar a transferência 

e a sistematização dos saberes e da cultura regional e local, bem como, o 

domínio da leitura e escrita. 

A Zoologia pode ser compreendida como: [...] área de grande relevância 

para as Ciências da Vida e lida com uma enorme diversidade de formas, de 
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relações filogenéticas e de definições e conceitos significativos que conduzem 

ao entendimento da história evolutiva dos animais, desde aqueles mais 

primitivos até o ser humano (ARAÚJO-DE-ALMEIDA et al., 2007). 

Na perspectiva de Torres et al. (2003), Orlick (1978) e Huizinga (2005), 

consideram o jogo como uma das principais bases da civilização, por atuar 

como recurso de ensino e aprendizagem e pela facilidade que atribui a 

comunicação e as interações entre as pessoas. 

O uso de quizzes e jogos em formato de gincana são uma forma 

interativa de aprofundar, consolidar, reforçar e principalmente avaliar a 

aprendizagem do estudante, para Fialho (2007, p. 16), “a exploração do 

aspecto lúdico, pode tornar-se uma técnica facilitadora na elaboração de 

conceitos, no reforço de conteúdos, na sociabilidade entre os estudantes, na 

criatividade e no espírito de competição e cooperação”. 

Assim, é muito comum que os alunos, ao se depararem com o assunto, 

queixem-se alegando que ele seja muito extenso e chato, por demandar que se 

lembre de muitos termos e grupos de animais que, muitas vezes, são expostos 

de forma demasiadamente detalhada. Os invertebrados são responsáveis por 

mais de 99% das espécies de animais (RUPPERT, E.E.; FOX, R.S.; BARNES 

R.D. 2005), e torna-se de fundamental importância para a compreensão e 

aprendizagem sobre sua morfologia e fisiologia para aplicação dos conceitos, 

uma vez que relaciona ecologicamente, economicamente, socialmente e de 

diversas maneiras com estes seres.  

Desta maneira, o objetivo geral deste artigo é a discussão de questões 

relativas à Zoologia dos Invertebrados, com alunos 3º ano do Ensino Médio,  

apresentando e discutindo, na visão do professor, aspectos relacionados às 

características, classificação, reprodução e nutrição dos Invertebrados, através 

de quiz, que auxiliou positivamente no processo de ensino e avaliação da 

aprendizagem dos estudantes. 
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METODOLOGIA 

A pesquisa realizada tem abordagem qualitativa, ou seja, “fornece 

análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de 

comportamento, etc” (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 269).   

A aprendizagem desenvolvida foi a Aprendizagem Baseada em Equipes 

(ABE), onde a turma deve ser dividida em equipes maiores, de cinco a oito 

estudantes por exemplo. É importante que o professor disponibilize aos 

estudantes o conteúdo do tema que será tratado ou uma revisão de algum 

tema já abordado na disciplina, valorizando assim o conhecimento prévio do 

estudante (FARIAS; MARTIN; CRISTO, 2015). 

A metodologia aplicada é totalmente focada na aprendizagem 

colaborativa, onde o estudante aprende em equipes, sendo papel do professor 

apenas supervisionar, facilitando todo o processo de aprendizagem, e os 

estudantes, através de suas habilidades e competências, resolvem problemas 

significativos e concretos. O propósito do jogo é incentivar o entretenimento, 

coletividade, conhecimento e a interpretação de textos, principalmente os 

enunciados das questões de  vestibulares. 

As etapas de elaboração do jogo foram as seguintes: seleção de 

questões de vestibular relacionadas à Zoologia, produção de cartas no formato 

de baralhos, confeccionadas com papel cartão, onde as questões foram 

coladas para facilitar o manuseio. 

  As perguntas apresentavam questões sobre os animais invertebrados, 

sendo questões objetivas com perguntas de múltipla escolha e perguntas de 

verdadeiro ou falso. Ainda foram confeccionadas 10 cartas intituladas de “Você 

sabia?” que compreendiam curiosidades e informações sobre a biologia dos 

invertebrados e por fim, 5 cartas  intituladas de “Que bicho é esse ?” que 

possuía uma foto dos representantes da classe Insecta.   

A seleção das Questões de Vestibulares foi realizada por residentes do 

Programa de Residência Pedagógica CAPES/UEA/CESP, que também 

prepararam as outras etapas do quiz.  
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                Figura 01: Organizando o jogo. (Fonte: PONTES, 2018) 

 

Como funciona o Bio Quiz: As cartas foram embaralhadas e os alunos foram 

divididos em grupos, de acordo com a quantidade de alunos da turma, após a 

divisão, cada grupo escolheu um representante, que tinha 40 segundos para 

retirar uma carta e responder a questão, com ajuda do seu grupo.  Se a 

resposta fosse correta, o grupo marcava 2 pontos e escolhia outro  

representante, caso contrário, a questão era passada a outro grupo e se o 

mesmo não acertasse, ela era arquivada e ao final do jogo o professor iria 

expor a questão e explicá-la. Cada pergunta correta o grupo ficava com a carta, 

contando para sua pontuação .Vence o grupo que tem mais cartas de acertos. 

Regras: Somente valerá a resposta do representante; Não poderá ter auxilio 

de caderno ou algo semelhante, somente de sua equipe; Ao exceder o tempo 

não poderá mais responder; O jogo gira em  sentido horário. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Bio quiz foi aplicado em duas turmas de 3º ano do Ensino Médio, com 

em média 40 alunos em cada turma. Na turma 01, os educandos 

demonstraram estar seguros do conteúdo, o que contribuiu para o êxito dos 

acertos de 86% das questões, dando respostas breves e corretas, com um 

número satisfatório de acertos, deixando de responder apenas duas cartas, em 

um total de 15. 
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Figura 02: O Jogo. (Fonte: PONTES, 2018) 

Este resultado corrobora com Vargas, 2018, quando afirma que “como ocorre 

uma “competição”, os estudantes demonstraram mais atenção, aumentando o 

nível de concentração, o coleguismo, a comunicação entre pares e o 

desenvolvimento do pensamento crítico”. 

Na segunda turma, observou-se que alguns grupos apresentaram 

maiores dificuldades em responder às questões, pois mostraram que tinham 

problemas com o trabalho coletivo, causando contrariedade das respostas ou 

em alguns momentos evidenciou-se a imaturidade e a ansiedade, o que 

contribuiu para um resultado menos eficaz que a outra turma, acertando 

apenas 11 das 15 questões propostas, mesmo assim restaram apenas 4 

perguntas a serem respondidas. 

Após a rodada de perguntas, o professor e os alunos residentes, de 

posse das perguntas que sobraram e não foram respondidas, tiraram dúvidas e 

realizaram exposição dos conteúdos de cada pergunta não respondida pelos 

grupos. O que nos faz concordar com Moreira, 1999, quando afirma que “em 

consequência disso, a mudança conceitual só é realizada quando o professor 

traça um caminho didático e passa a compartilhar com os alunos, as suas 

experiências, buscando uma interação social”. 

         A realização de aulas teórico-práticas possui a capacidade de 

proporcionar um grande aumento no processo de ensino-aprendizagem, pois 

desperta o interesse dos estudantes ao aproximá-los da realidade que os cerca 

(CUNHA; MARTINS; FERES, 2009; VASCONCELOS; SOUTO, 2003).           
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CONCLUSÃO 

O jogo do Bio Quiz foi de suma importância, pois na prática ainda havia 

dúvidas e questionamentos, os quais foram resolvidos ao final do quiz. As 

turmas colaboraram muito para a execução do jogo e o trabalho em equipe 

relevantemente prevaleceu. 

A carência de um tratamento adequado para essa temática provoca um 

desconhecimento sobre os aspectos da biologia e ecologia desses animais, 

que somado a crenças e mitos, do senso comum, resultam em conceitos 

errôneos e generalizados. 

Na Biologia, executar a dinâmica é fundamental, porque a mesma 

possibilita a interação entre aluno, professor e o entretenimento. Ao trabalhar 

com esses fatores, o aluno detém informações das quais muitas vezes é difícil 

memorizar, principalmente onde há palavras difíceis, tanto na escrita como na 

leitura, na prática pode-se analisar este obstáculo e desse modo removê-lo 

dando continuidade a uma melhor aprendizagem ao educando. A experiência 

do uso de jogos interativos (Bio Quiz) em sala de aula foi bastante significativa 

pois ajudou a aumentar o nível de interesse e concentração nas atividades, a 

comunicação, interação e motivação dos estudantes, incentivou a pesquisar, 

pensar e discutir, além de aproximar professor e o estudante.  
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RESUMO: O ensino de Biologia, em geral, ainda é realizado de forma tradicional nas 
escolas da educação básica. Os recursos didáticos utilizados pelos professores muita 
das vezes limita-se ao uso do livro didático. Diante disso, faz-se necessário o estímulo 
de discentes dos cursos de licenciatura a buscar outras ferramentas educacionais que 
possam vir a colaborar no processo de aprendizagem desses estudantes. Visando 
esse pensamento, este trabalho surge como resultado de uma das avaliações da 
disciplina de Evolução do curso de licenciatura em biologia, nele foi elaborado um 
Jogo Didático intitulado “Origem”, com o objetivo de ajudar os alunos a compreender 
como se dá o processo de seleção natural, podendo também se trabalhar os conceitos 
de evolução, mutação e especiação.  

Palavras-Chave: Evolução; Jogo didático, Tabuleiro. 

 

INTRODUÇÃO 

O ensino tradicional vem se tornando alvo de mudanças, que por vezes 

estão relacionadas à falta de estratégias educativas que estimulam o 

envolvimento ativo dos alunos, procurando nos mesmos, a falta de interesse 

pelas atividades de sala de aula, obrigando o professor a buscar algumas 

alternativas que ajudem no favorecimento e facilitação deste processo 

(CABRERA, 2006; KRASILCHIK, 2004). Os professores são fundamentais 

como intermediadores entre teoria e prática, tendo a necessidade de fugir da 
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monotonia de ensino centrado muita das vezes na utilização do livro didático, 

quadro e pincel. 

Segundo Mizukami (1986) o ensino tradicional trata-se de uma 

concepção e uma prática educacional que persistem no tempo, em suas 

diferentes formas, e que passaram a fornecer um quadro diferencial para todas 

as demais abordagens que a ela se seguiram. O ensino de Biologia é, em 

geral, tradicional e centralizado em conteúdos extensos e muitas vezes 

complexos, onde há a necessidade expressiva da memorização de conceitos e 

nomes. A Biologia, nessa situação, torna-se uma matéria maçante e monótona, 

fazendo com que os alunos se tornem menos motivados. Desta forma, é 

importante que os professores procurem alternativas que tornem as aulas mais 

instigantes e interessantes (GUEDES et. al., 2009) 

O uso do lúdico e da imaginação para a construção de conhecimentos e 

para o ensino nas escolas de educação básica vem se mostrando favorável por 

muitos motivos, dentre eles está o estímulo da argumentação, do raciocínio, 

trabalho em grupo, pensamento lógico e desperta o interesse no aluno em 

aprender brincando e até mesmo aprender respondendo suas curiosidades.  

Os jogos didáticos são considerados ferramentas ideais de 

aprendizagem, estes fazem a aproximação do conteúdo, antes abstratos, com 

a realidade do aluno, trazendo- o a refletir e fazer a ligação do material 

trabalhado com a sua vivência. Esta compreensão é válida quando é refletida 

sobre os processos de ensino e aprendizagem de ciências e biologia, nos 

níveis fundamental e médio. Estes processos 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 informação, a dissociação entre conteúdo e 

realidade e memorização do mesmo (CAMPOS, 2003). 

Dessa forma, o presente trabalho tem como finalidade contribuir para o 

ensino de biologia por meio de um jogo didático, sobre seleção natural, tendo 

em vista, trabalhar e desmistificar conceitos, utilizando a criação de situações 

favoráveis e desfavoráveis em um determinado ambiente, fazendo com que o 

aluno possa interagir em grupo, e construir conhecimento através do lúdico.  
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METODOLOGIA 

O jogo foi desenvolvido pelos próprios autores sem participação de 

alunos, dentro de uma disciplina chamada de Evolução, o tema foi pensado 

para ser utilizado em turmas do ensino fundamental e médio, pois evolução é 

um conteúdo trabalhado em ambas as etapas da educação básica e possui 

certa complexidade conceitual de difícil compreensão pelos alunos, com o 

objetivo de ajuda-los a entender como se dá o processo de seleção natural em 

uma espécie, podendo também se trabalhar os conceitos de evolução, 

mutação e especiação, o mesmo foi elaborado com base em jogos de tabuleiro 

e em equipes.  

Tendo como nome “Origem”, o material é composto por um tabuleiro 

feito com papel Parana 80 e sobre ele um adesivo que contém a trilha do jogo, 

bem como os cenários/ambientes pelos quais as espécies passarão (Figura 

01). Além de contar com um baralho de cartas, dados e peças que 

representam as espécies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 01-Tabuleiro do Jogo “Origem” 
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Para criar as cartas foi utilizado o programa Power point e Word. Depois 

de prontas as cartas foram impressas em papel couche (Figura 02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02- Cartas do Jogo “Origem” 

 

Modo de jogar 

O jogo poderá ser jogado por quatro pessoas ou então por quatro 

grandes equipes, de modo que os estudantes fiquem igualmente distribuídos 

nas equipes.  Cada equipe escolhe um membro que os representará no 

decorrer do jogo, é necessário que este membro sempre consulte os demais 

integrantes durante o percurso da trilha. 

Para começar a partida deve-se decidir quem começará jogando, para 

isso lançam-se os dois dados e começa jogando quem tirar o maior número, o 

próximo é o jogador que está a sua esquerda seguindo o sentido horário. 

Inicialmente todas as equipes recebem 10 indivíduos que irão compor a sua 

população e mais 1 que será o avatar da equipe na trilha (figura 03). 
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                   Figura 03- Indivíduos das populações. 

 

A cada rodada do jogo, o jogador da vez deverá lançar dois dados 

simultaneamente e avançar o número de casas correspondente da soma dos 

dois dados. Na trilha existem casas com cores diferentes e ao parar em uma 

dessas casas o jogador deverá comprar uma carta. Nas casas de cor azul o 

jogador deverá comprar uma carta de mutação, nas casas de cor vermelha o 

jogador deverá comprar uma carta de pressão do ambiente e nas casas de cor 

branca haverá consequências ou vantagens como volte 3 casas, jogue mais 

uma vez, ou simplesmente não acontecerá nada. 

Há dois tipos de cartas: “Pressão do Ambiente” e “Mutação” (Figura 2), 

ambas as cartas possuem escrito as palavras Vantagem e/ou Desvantagem 

seguidas de um valor. Vantagem significa que a sua população irá aumentar 

acrescentando peças à sua população, o número de peças é igual ao valor 

seguinte à palavra Vantagem. Desvantagem significa que a sua população irá 

diminuir retirando peças da sua população, o número de peças é igual ao valor 

seguinte à palavra Desvantagem. 
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Para vencer a partida, é necessário percorrer toda a trilha enfrentando 

todos os desafios do ambiente e chegar ao final com o maior número de 

peças. Caso haja empate o jogador que somando o valor da Vantagem de 

todas as cartas de mutação que ele comprou, tiver o maior número ganha. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

É notório que os jogos didáticos despertam a curiosidades dos alunos, 

estimulam a participação dos mesmos, proporcionam o encurtamento da 

distância entre professor e aluno, e melhoraram o trabalho em equipe. Foi 

pensando nesses aspectos positivos, que foi desenvolvido o jogo “Origem”, que 

necessita de conhecimentos prévios sobre seleção natural, além de 

proporcionar ao aluno a possibilidade de viajar em diferentes ambientes e 

condicionados a determinadas situações conforme a sequência do jogo.  

O jogo Origem foi apresentado na disciplina de Evolução, mas não foi 

aplicado com alunos o que compromete um pouco sua credibilidade na 

eficiência do ensino como o que foi proposto neste trabalho, já que não há 

dados que comprovem sua eficácia no ensino de seleção natural, mesmo 

diante disso os autores acreditam que o jogo possui um excelente potencial 

para ser usado como um recurso a mais pelo professor na sala de aula, pois 

apresenta características que possuem o potencial de chamar a atenção do 

aluno, como cartas com figuras coloridas, as trilhas com uma arte lúdica, além 

de promover a participação dos alunos em grupo, também nos apoiamos nos 

resultados demonstrados nos trabalhos de (PEREIRA et. al., 2017) e 

(ALENCAR et. al., 2016) que utilizaram a trilha como ferramenta no ensino de 

Evolução. 

Existem outros trabalhos que utilizam o jogo de tabuleiro como uma 

estratégia para o ensino de evolução, porém o jogo aqui apresentado tem foco 

específico na seleção natural, com o intuito de auxiliar na compreensão dos 

alunos sobre esse tema. Além disso um dos pontos em que o nosso jogo se 

difere é por possuir pressões características de cada ambiente, enquanto em 

outros trabalhos percebemos que as situações que o jogo apresenta se 
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comparados às nossas “Pressões do Ambiente” são gerais e independe de um 

ambiente ou não possui um característico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da necessidade de mudar metodologias tradicionais, 

encontramos o lúdico como uma alternativa de ensino e de socialização. A 

fragilidade da qual encontra-se a educação pública brasileira, pode limitar a 

atuação do professor como mentor ou mediador de atividades que demandam 

tempo e organização. Nesse sentido, convém pensarmos no grande impacto 

que é causado no tradicionalismo, quando medidas inovadoras são propostas, 

ganham espaço e repercutem de forma positiva na vida do aluno. 

É importante ressaltar que por mais que o jogo apresente inúmeras 

potencialidades, contribua para o ensino-aprendizagem e estimule o uso de 

jogos didáticos como ferramenta educacional, ele por si só não garante uma 

aprendizagem significativa de forma eficaz, é necessário também à explicação 

prévia do assunto. Os jogos didáticos não surgem como uma proposta de 

substituir as aulas, pelo contrário, surgem como um auxílio do assunto 

abordado pelo professor em sala de aula. 
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RESUMO: Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa de abordagem 
qualitativa, realizada em 2019, com o objetivo de analisar as proposições de materiais 
didáticos para o ensino de Ciências e Biologia que foram apresentadas nos trabalhos 
do XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Para o levantamento 
de dados buscou-se nos títulos, nas palavras-chave e nos resumos desses trabalhos, 
palavras ou termo que fizesse alusão à três aspectos: 1º- atendimento aos alunos com 
algum tipo de necessidade educacional especial; 2º- custo do material; e 3º- 
acessibilidade. Os resultados mostram que esses trabalhos, com exceção do primeiro 
aspecto, consideram o custo e a acessibilidade dos materiais didáticos em suas 
proposições.    

Palavras-chave: material didático; Ensino de Ciências; XI ENPEC. 

 

INTRODUÇÃO 

Ensino, intencional ou não intencional, é um processo que leva à 

aprendizagem, que por sua vez pode ser cognitiva, afetiva ou psicomotora 

(MOREIRA, 2011). Ensino e aprendizagem levam à educação (BRANDÃO, 

2007). Ensino, aprendizagem e educação podem ser classificados como 

formal, não formal e informal, e ensino formal é aquele que ocorre de forma 

intencional, institucional e sistematizada (LIBÂNEO, 2010). 

A escola ocupa-se pelo ensino, aprendizagem e a educação formais, e a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em Brasil (1996), as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) em Brasil (2013), os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) em Brasil (1998) e, mais recentemente, a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) em Brasil (2017), norteiam como essa 

mailto:andersontb_@hotmail.com
mailto:alexfigueredoatm@gmail.com
mailto:gabrielufpa2018@gmail.com
mailto:reginaldosantosmira@gmail.com
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educação deve ocorrer em termos legais, teóricos, metodológicos e 

epistemológicos.  

O ensino escolar se caracteriza, entre outras coisas, pelo uso 

sistematizado de materiais didáticos (instrumentos) criados ou adaptados para 

a aprendizagem intencional. Materiais didáticos podem ser signos e/ou 

instrumentos que fazem a mediação entre o sujeito que aprende e o 

objeto/conceito a ser assimilado pela sua estrutura cognitiva (OLIVEIRA, 2000; 

PORTILHO, 2009; KRASILCHIK, 2011; WILLINGHAM, 2011).  

Entendendo que nem todos aprendem de forma igual, já que os sujeitos 

cognoscentes possuem diferentes experiências, em termos de educação 

informal e não formal, e possuem diferentes capacidades cognitivas e 

diferentes necessidades educacionais, podemos considerar que um material 

didático é eficiente quando consegue contribuir com a aprendizagem de um 

maior número possível de alunos, é de fácil acesso para o professor e é de 

baixo custo para a escola (WILLINGHAM, 2011).  

Em face destas considerações, este artigo apresenta uma pesquisa 

qualitativa, quanto a sua abordagem, exploratória, quanto ao seu objetivo e de 

levantamento, quanto aos seus procedimentos, iniciada no primeiro semestre 

de 2019, com o objetivo de analisar as proposições de materiais didáticos para 

o ensino de Ciências e Biologia que foram apresentadas nos trabalhos do XI 

Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. 

O ENPEC é um evento bienal de âmbito nacional promovido pela 

Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC) e 

reúne/publica trabalhos de pesquisadores em educação em Ciências, Química, 

Física, Biologia e áreas afins. Em sua última edição, o ENPEC publicou, entre 

artigos de pesquisas empírica e teóricas e relatos de experiências, 1.343 (mil 

trezentos e quarenta e três) trabalhos, distribuídos em 15 (quinze) linhas 

temáticas. 

METODOLOGIA 

Com vista ao objetivo perspectivado, foram então analisados os 

trabalhos publicados na linha temática denominada ‘Processos e Materiais 
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Educativos em Educação em Ciências’. Esta linha temática publicou trabalhos 

sobre: dinâmicas para trabalhos em grupos (rodas de conversas, debates e 

dramatização) em aulas de Ciências; unidades e sequências didáticas para a 

Educação em Ciências; livros didáticos de Ciências; atividades lúdicas e 

Educação em Ciências; atividades práticas e experimentais na Educação em 

Ciências; relações entre arte e ciência na Educação em Ciências.   

Foram publicados 108 (cento e oito) trabalhos nessa linha temática. 

Como nem todos esses trabalhos tratam diretamente sobre o que nessa 

pesquisa perspectivou como objetivo, então, para selecionar os que foram 

analisados, seguiu-se então o seguinte plano metodológico: buscou-se nos 

títulos, depois nas palavras-chave e por último nos resumos desses trabalhos 

alguma palavra ou termo que fizesse alusão a três aspectos: a-) atendimento 

aos alunos com algum tipo de necessidade educacional especial; b-) custo do 

material e c-) acessibilidade, ou seja, se o material é de fácil acesso para o 

professor. Então, por estes critérios, foram então selecionados 49 artigos para 

serem lidos na íntegra.  

Aqui nesse artigo, quando se usa a expressão ‘necessidade 

educacional especial’, assim como discorre Mantoan (2015), não está sendo 

considerado apenas aquelas necessidades que exige que a escola tenha salas 

adaptadas para oferecer atendimento educacional especial. Está sendo 

considerado muitas outras possibilidades de necessidades educacionais, já 

que, assim como estabelece o inciso III do Art. 4º da atual LDB, em Brasil 

(1996), o atendimento a todas as necessidades educacionais será realizado, 

preferencialmente, pela rede regular de ensino.      

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 49 (quarenta e nove) trabalhos, o estudo constatou que 83,7% 

desses trabalhos foram produzidos em formato de artigo e 16,3% em formato 

de relato de experiência. Constatou-se que 46,9% desses trabalhos foram 

escritos por 2 (dois) autores e que na sua maioria, 98,8%, foram produzidos 

pela Universidade pública. Constatou-se ainda que a maioria desses trabalhos, 
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36,7%, são produções da região Sul do Brasil, seguida pela região Sudeste, 

com 28,6% dos trabalhos. 

Em relação às proposições que esses trabalhos apresentam, a 

pesquisa formulou as seguintes categorias, conforme mostra o Quadro 1, 

exposto a seguir. 

Quadro 1: Proposições para ensino de Ciências e Biologia apresentadas no XI ENPEC.  
Fonte: Elaborado pelo autor 

Categorias de Proposições Nº de trabalhos nesta 
categoria 

Percentual 
(%) 

Uso de livro didático 19 38,8 

Uso de vídeo e filmes 13 26,5 

Confecção e uso de jogo 8 16,3 

Elaboração de sequência didática 
interativa27 

3 6,1 

Materiais tradicionais de laboratório 2 4,1 

Materiais lúdicos 1 2,0 

Produção de maquetes 1 2,0 

Produção de mapa conceitual 1 2,0 

Uso de artigo científico 1 2,0 

 

Assim como discorre Libâneo (2013), cada área de estudo (disciplina 

escolar) possui especificidades em termos de técnicas, estratégias 

metodológicas e materiais didáticos. Ainda segundo esse autor, um material 

didático tende a influenciar na escolha das técnicas e estratégias 

metodológicas e vice-versa, bem como, o conteúdo escolar, seja ele conceitual, 

procedimental ou atitudinal, também pode exercer influências sobre a escolha 

das técnicas e estratégias metodológicas e materiais didáticos. 

Quando se pensa sobre a promoção de um ensino escolar mais 

democrático/inclusivo, essas especificidades dentem a se tornarem mais 

complexas, já que, assim como discorre Mantonan (2015), promover inclusão 

escolar é atender os alunos de forma igual considerando suas diferenças. Por 

exemplo, um microscópio é um instrumento (material didático) de grande 

importância e utilidade no ensino de Biologia; vídeos podem trazer importantes 

contribuições para o estudo das questões relacionadas a bioética, no entanto, 

ambos os exemplos de materiais didáticos não serão úteis quando na sala de 

 
27 Aqui neste artigo está sendo considerado como sequência didática interativa aquelas que são pensadas 

para priorizando a ação protagonista dos alunos sobre o processo da sua aprendizagem.  
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aula há a presença de alunos com algum grau de deficiência visual. Destes 

exemplos, podemos perceber então que, enquanto mais diversa (heterogênea) 

for uma turma de alunos, mais diversa será essas necessidades de materiais 

didáticos, técnicas e estratégias metodológicas.  

Foi constatado que somente 1 (um) dos 49 (quarenta e nove) trabalhos 

analisados considerou a questão da inclusão de alunos com necessidades 

especiais ao propor o estudo de astronomia com uso de materiais didáticos 

táteis. Os demais trabalhos consideram apenas os alunos modelo padrão que 

os currículos oficiais nos fazem pensar existir, ou seja, o aluno que aprende os 

conteúdos escolares (os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais) 

da mesma forma e ao mesmo tempo.  

Em relação ao fator custo e acessibilidade dos materiais didáticos 

indicados diretamente ou incluídos nas proposições de estratégias 

metodológicas, foi constatado que, com exceção dos materiais tradicionais de 

laboratório citados por 2 (dois) dos 49 (quarenta e nove) trabalhos, são todos 

materiais de baixo custo para a escola e de fácil acesso ao professor.  

O estudo constatou que todas as citações de uso de material didático 

aqui categorizadas como ‘confecção e uso de jogos’, elaboração de sequência’ 

didática interativa’, ‘produção de materiais lúdicos’ e ‘produção de maquetes’ 

envolvem o uso de materiais recicláveis, de baixo custo e de fácil acesso como, 

por exemplo, o uso de garrafas PET, tampinhas de garrafas de refrigerante, 

papelão, restos de madeiras, potes de vidro de embalagens de alimentos entre 

outros materiais que podem ser encontrados facilmente ou que podem ser 

adquiridos com baixo custo, como por exemplo, palito de sorvete.     

Assim como discorre Moreira (2004), as pesquisas em educação em 

ciências, especialmente aquelas que visam contribuir com a prática do 

professor em sala de aula, precisam considerar que só haverá contribuição, de 

fato, se aquilo que está sendo proposto pelo pesquisador, dialogar com a 

realidade das nossas escolas. Ainda, no entendimento que podemos fazer do 

autor supracitada, não basta propor uma estratégia pedagógica interessante, é 

preciso considerar seu grau de aplicabilidade, reprodutividade e exequibilidade 
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no contexto das escolas brasileiras, em especial as escolas públicas de 

educação básica.   

Nesse sentido que Moreira (2004) descorre, podemos complementar 

tomando como referência Krasilchik (2011) e Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2011) onde se diz que um material didático não é útil ou inútil por si só, é 

necessário considerar diferentes aspectos em que tal material será utilizado, do 

contrário, a proposição não passará de apenas uma boa ideia no plano teórico. 

Eis a questão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Mediante ao que aqui foi apresentado, conclui-se que os trabalhos 

apresentados no XI ENPEC, e que discutem e/ou apresentam proposições 

sobre materiais didáticos para o ensino de Ciências e Biologia, deixam a 

desejar em relação a educação inclusiva. Por outro lado, essas proposições, 

em sua maioria, reconhecem as dificuldades que os professores de Ciências 

têm para conseguir materiais de uso pedagógico que vão além do livro didático 

e apresentam importantes proposições com uso de materiais didáticos de baixo 

custo e de fácil acesso.  
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RESUMO: O uso de jogos didáticos se pontua como uma estratégia facilitadora na 
aprendizagem, não só quando apontado às crianças, mas também aos jovens e 
adultos. Dentro da biologia, o ensino de Genética é desafiador, pois apresenta um 
grande acervo de conceitos, dificultando o entendimento do aluno, que acabam tendo 
como principal preocupação o decorar termos. Observa-se a necessidade de o 
professor repensar no seu método de ensinar, adotando atividades que estimulem a 
participação dos discentes. O presente trabalho traz uma proposta lúdica, tendo como 
recurso base o jogo de tabuleiro, chamado de GAME OF DNA, desenvolvido para o 
ensino de genética básica no terceiro ano do ensino médio, buscando contribuir para a 
construção de metodologias atraentes, prazerosa e criativa, para assuntos abstratos.  

Palavras-chave: Jogo didático, hereditariedade, Ensino, Biologia.  

 

INTRODUÇÃO 

A forma única que é lecionada, memorização e transmissão de 

conhecimentos, métodos marcantes no ensino tradicional, provoca o 

desinteresse dos alunos e como consequência um baixo rendimento escolar, 

originando uma carência no ensino (Krasilchik, 2004). Além desta forma, a 

autora ressalta que as aulas tradicionais também são em maioria, desligadas 
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do cotidiano dos alunos, o que resulta na falta de compreensão dos assuntos, 

uma vez que, os estudantes sentem dificuldade ao fazer a relação com algo 

que lhes é comum, não aplicável ao seu dia-a-dia, e o conteúdo se tornar em 

um ensino abstrato. 

Desse modo, o lúdico torna-se uma estratégia de aprendizagem, não só 

quando aplicado às crianças, mas também aos jovens e adultos. Ocorrência 

evidenciada e defendida nas pesquisas de Brougère (2004), ao afirmar que o 

jogo pode ser atribuído tanto à criança quanto ao adulto, não tendo restrição na 

faixa etária. Sendo assim, os objetos lúdicos dos adultos são também 

chamados de jogos, pela sua função de atividade criativa, ou seja, os jogos 

podem e devem ser utilizados por qualquer pessoa. 

Em tempos passados, era possível perceber nitidamente a separação 

entre brincar e o aprender. Os momentos das atividades eram separados de 

forma rígida e não se concebia que fosse possível aprender quando se 

brincava (ANTUNES, 2009). Todavia, se precisa entender, que ato do brincar é 

entrelaçado por objetivos concretos e bem definidos, havendo uma relação 

entre o brincar e o aprender, visando o desenvolvimento e aprendizagem do 

educando. Dentro desse contexto, Maluf (2008), afirma que, as atividades 

lúdicas precisam ter um espaço especial na maneira de ensinar. Cabrera e 

Salvi (2005) pontuam que os recursos lúdicos influenciam de forma natural o 

ser humano, desde a criança até a idade adulta. Este fator é desencadeado 

pela decorrência destas atividades envolverem as esferas motoras, cognitivas 

e afetivas dos indivíduos, sendo assim, o ser que brinca e joga é o mesmo que 

atua, opina, pensa, compreende, e se desenvolve intelectual e socialmente.  

Dentro da biologia, o ensino de Genética é desafiador. Apresentando um 

grande acervo de conceitos, onde dificulta, muitas vezes, o entendimento por 

parte dos alunos, tendo como principal preocupação em decorar termos para 

tentar compreender e relacionar o estudo com a vida prática (TEMP, 2011). A 

Genética é um assunto base no ensino de Biologia, pois várias temáticas 

dependem dela para se ter uma melhor coerência (KREUZER; MASSEY, 

2002), hoje utiliza-se muito a genética como uma ferramenta de apoio em 

diversas áreas do conhecimento. Seu ensino deve propiciar aos alunos o 

desenvolvimento do pensamento crítico, assim como, permitir que o discente 



574 

 

os aplique no cotidiano e entendam os princípios básicos que direcionam a 

hereditariedade para que saiba como são repassadas as características, 

compreendendo melhor a variação da biodiversidade. No entanto, o ensino 

dessa área vem enfrentando algumas barreiras, como despertar o interesse do 

aluno, faze-lo compreender procedimentos referentes a conceitos abstratos e 

descobrir métodos de ajudar o aluno a notar a relação existente entre os 

conhecimentos científicos e o cotidiano (AGAMME, 2010). 

Diante desses fatos devemos estar sempre propondo atividades 

didáticas que despertem o interesse e a motivação dos alunos, adotando ações 

que estimulem a participação e envolvimento dos discentes A partir de 

problemáticas da realidade dos alunos e através da inovação metodológica, 

pelo uso das variadas propostas de atividades de ensino-aprendizagem, 

criativas e lúdicas, podendo destacar os jogos (PINTO, 2012). Sendo assim, a 

exploração da ludicidade, se tornar uma técnica mediadora e facilitadora na 

elaboração de conceitos, na fixação do conteúdo, na relação entre os alunos e 

no desenvolvimento da criatividade. Dentro desse quadro, o presente trabalho 

tem por finalidade, apresentar uma proposta lúdica, através do jogo, enquanto 

recurso didático, tendo como recurso base o jogo de tabuleiro, chamado de 

GAME OF DNA, desenvolvido para o ensino de genética básica no terceiro ano 

do ensino médio, buscando contribuir para a reflexão em torno da necessidade 

de construção de metodologias atraentes para ensinar e aprender, de forma 

prazerosa e criativa, assuntos complexos e abstratos.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

GAME OF DNA, consiste em uma estratégia metodológica através do 

jogo de tabuleiro tendo como base perguntas e respostas que trabalham 

diretamente conteúdos relacionados à genética básica. Refere-se a um jogo 

voltado para o terceiro ano do Ensino Médio, mas que não se restringe 

somente a esse grupo, pode ser trabalhado em outras categorias, dependendo 

somente do conteúdo referente ao tema, se é adequado para ser ministrado 

pelo professor. Deverá haver uma análise criteriosa quanto às perguntas a 

serem utilizadas, pois serão divididos em dois níveis, a primeira conceitual 
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apresentada em sala e a outra  retiradas da prova do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) dos anos anteriores, estas precisam estar em 

atendimento aos requisitos conceituais, já ministrado em sala. Quanto ao 

número de participantes, sugere-se que os alunos sejam divididos em grupos, 

para que o professor mediador tenha total controle durante o jogo. Que 

constara por um rei, que comandará todas as regras do jogo, assim como, os 

outros sete reinos, que ficaram expostos em cartaz, para que este (rei) leia as 

mensagens e direcione as perguntas aos jogadores/grupos, função que pode 

ou não ser preenchida pelo professor.  

O jogo é composto por um tabuleiro com quinze casas (15) casas 

(Figura 1) que são percorridas a cada jogada após o lançamento de um dado 

de seis faces, indicando o número de casas que serão avançadas. Piões, em 

forma de Fita dupla de DNA, correrão nas casas do tabuleiro; as casas estão 

divididas de duas formas: perguntas e direcionamentos a serem seguidas pelos 

jogadores, conforme descrito abaixo: As Casas com “pontos de interrogação” 

levarão o aluno/jogador a caixa preta, onde contem perguntas elaboradas do 

ENEM, ou direcionamento para um mural dos sete reinos, composto por 

curiosidades, e perguntas conceituais, e “avance uma casa”. As Casas “volte 

uma casa” ordenam que o aluno/jogador retorne a quantidade de casas 

informada no tabuleiro; As Casas com Números significa que o Rei deverá 

realizar perguntas contidas nos Cartões dos sete reinos, que avançará uma 

casa no tabuleiro em caso de acerto, ou permanecerá no mesmo lugar em 

caso de erro (se o grupo adversário souber a resposta, tem o direito de 

responder e avançar uma casa); As Casas com coroas “terras da coroa”, dão 

ao grupo a oportunidade de jogar o dado novamente; As Casas “dragão” 

indicam que o aluno/jogador ficará uma rodada sem jogar, dando assim a 

oportunidade do seu adversário jogar o dado por duas vezes. Ao final do jogo, 

o ganhador levará como prêmio “a caixa GAME OF DNA” (ficando a critério do 

professor a “recompensa” que constará dentro dela), que devera está exposta 

desde o início do jogo e mais um troféu, que será o pião, representante que 

andou com ele durante o jogo. 
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Figura 6: Tabuleiro, caixa preta, pião, painel dos sete reinos, dado, caixa de premiação.  

 

Além de ajudar o aluno/jogador a fixar o conteúdo dos conceitos básicos 

de genética, como: caráter, gene, lócus, genes alelos, cromossomos 

homólogos, genótipo, fenótipo, homozigoto, heterozigoto, gene recessivo, gene 

dominante, hereditariedade e meio ambiente, heranças biológicas, experimento 

de Mendel, o jogo traz para a realidade do aluno, conceitos abstratos expostos 

em aula teóricas, que é de extrema importância para o entendimento das 

relações de parentesco através do tempo.  

O professor que terá a função de “rei” no jogo obterá a oportunidade de 

avaliar o conteúdo fixado pelos alunos/jogadores, através de suas respostas, 

sendo possível verificar quais os pontos de maior dificuldade que os discentes 

ainda apresentam com desrespeito ao conteúdo, caso necessário devendo 

este estabelecer outras metodologias complementares para reforçar o 

conteúdo. Fica a critério do professor, usar tal atividade de forma avaliativa, 

para somar nota “bônus” caso precise, na média final. Sugere-se um período 

de duas (2) aulas conjugadas de 45 minutos cada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O jogo GAME OFF DNA tem como função fazer com que o aluno 

desenvolva um pensamento crítico através do lúdico, tornando-o capaz de 

entender que a genética é base da biologia, que seus conceitos podem e são 

aplicados no cotidiano.  

 É preciso levar em consideração que, apesar dos jogos serem 

considerados como ferramentas didáticas muito importantes nas aulas, ainda é 

necessário que o professor utilize os jogos didáticos como um material de 

apoio, algo complementar a sua aula, para que os alunos aprendam da melhor 

forma possível os conteúdos e que se faça como um método de integração 

entre os alunos. 
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RESUMO: O trabalho foi realizado na Escola Estadual Professora Sônia Henriques 
Barreto/Laranjal do Jarí/AP. O objetivo foi verificar a importância da relação da família 
com a escola e a participação da comunidade no processo de ensino-aprendizagem, 
realizando a relação desses fatores com o desempenho intelectual do aluno, por meio 
de um levantamento bibliográfico, e em seguida um estudo de campo de caráter 
descritivo e abordagem qualitativa, baseada na observação, conforme a necessidade 
e preocupação. A presença dos pais na escola é importante para ajudar a identificar 
as dificuldades do aluno, existentes dentro e fora da escola. A aproximação da família 
e comunidade com a escola, em relação ao ensino de Ciências/Biologia é de grande 
valia, pois relaciona o conhecimento empírico e cientifico. 
  
Palavras-chave: Escola, Comunidade, Família.  

 

INTRODUÇÃO  

A família tem papel muito importante na parceria com a escola e a 

comunidade, servindo como ponte para a relação, uma vez que muitos dos 

alunos de determinada escola moram no mesmo bairro, é de suma importância 

que a escola abra as portas para que os pais e a população venham participar 

e acompanhar do desenvolvimento intelectual dos alunos. 

Os pais e/ou responsáveis devem se sentir acolhidos pela escola de 

forma geral, principalmente pelo setor pedagógico formando canais efetivos de 

mailto:angela0118mendes@hotmail.com
mailto:luany.souza@ifap.edu.br
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comunicação com a escola. Dessa forma, a escola aproxima a população, e 

cria reconhecimento e reputação positiva junto à comunidade, fortalecendo o 

serviço realizado pela escola. A comunidade, de certa forma, participa e usufrui 

dos benefícios oferecidos pela escola. 

A qualidade do ensino nas escolas públicas amapaenses é um tema 

complexo e desafiador. Os futuros docentes precisam debater no meio 

acadêmico sobre as problemáticas que afligem nosso sistema educacional e 

propor soluções que possam melhorar o processo ensino-aprendizagem.  

Esse estudo buscou evidenciar um trabalho pedagógico de qualidade 

na escola Sônia Henriques Barreto sobre a importância da relação da família 

com a escola e a participação da comunidade no processo de ensino-

aprendizagem, realizando a relação desses fatores com o desempenho 

intelectual do aluno. Uma vez que o espaço do entorno da Escola Estadual 

Prof.ª Sônia Henriques Barreto (EEPSHB) pode influenciar diretamente na 

relação escola/aluno/família/comunidade. Onde as intempéries relacionadas à 

ocupação desordenada das margens do rio, assim como o modo de vida da 

população do local, podem influenciar diretamente nos aspectos 

comportamentais, e refletir no rendimento escolar do aluno e, 

consequentemente, no processo de ensino-aprendizagem do mesmo.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

Relação Família-Escola-Comunidade 

Discutir a educação tem-se tornado algo de suma importância 

atualmente, com isso o papel de educar torna-se muito pesado para estar só 

com a escola ou só com a família, ambos são pontos principais que sustentam 

o indivíduo. Essa educação partilhada ajuda na construção do caráter do 

cidadão consciente, que a sociedade busca a cada dia. Temos primeiramente a 

educação pela família, seguida da escola e refletida na sociedade. 

Família e escola são as duas principais instituições que atuam no 

processo da educação, ambas conduzem o indivíduo para que tenha um futuro 

próspero. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases (2004, p.27) no seu Art. 2º, diz 

que: “a educação, dever da família e do estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
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desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho”, tomando a família de extrema relevância na 

aprendizagem e fortemente ligada à escola. 

Segundo Ballenato (2009, p. 27), com a educação se constrói uma 

sociedade, constituindo “a pedra basilar sobre a qual assenta a convivência, o 

bem-estar e o progresso social”. Com efeito, face aos múltiplos desafios do 

futuro, a educação surge como um trunfo indispensável à humanidade, pelo 

seu papel essencial no desenvolvimento contínuo das sociedades, sendo uma 

necessidade e uma exigência à qual não é possível nem desejável escapar. 

 

Fatores Escolares Associados ao Desempenho Escolar 

Segundo Albernaz (2002), em sua pesquisa com base nos dados do 

Sistema Nacional de Avaliação Básica (SAEB) 1999, concluiu que os 

determinantes do desempenho dos alunos do ensino fundamental de escolas 

públicas podem ser agrupando em duas categorias: as características dos 

fatores individuais e familiares e a categoria das variáveis escolares.  

As características dos fatores individuais e familiares envolve o conjunto 

de características inerentes apenas a um indivíduo especificamente, pode-se 

citar, por exemplo, a dedicação ao estudo, o comprometimento com a 

realização das atividades escolares, dentre outras. Já a categoria das variáveis 

escolares, refere-se aos recursos disponíveis para os indivíduos, afim de os 

auxiliarem na internalização do conhecimento por parte dos alunos, pode-se 

citar, por exemplo, a infraestrutura escolar, equipamentos disponíveis na 

escola, recursos e técnicas didáticas empregadas, dentre outros. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado no município de Laranjal do Jarí, localizado no 

extremo sul estado do Amapá, surgiu por conta da instalação de um projeto 

agroindustrial no final dos anos 1960, causando forte impacto territorial, como a 

substituição de florestas por monocultura, e no sistema socioeconômico, 

gerando uma desorganização das redes comerciais do extrativismo 

(GREINSSING, 2010 P.49). 
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A Escola Estadual Professora Sônia Henriques Barreto foi a escolhida 

para realização das atividades. Fundada em 1974 (SEED) foi a primeira 

instituição de ensino municipal de Laranjal do Jari, presta serviços à 

comunidade há 44 anos. Atende cerca de 1450 alunos nas modalidades de 

Ensino Fundamental, Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos).  

Trata-se de um levantamento bibliográfico sobre a importância da 

presença familiar na escola, e o seu papel na organização na dinâmica escolar. 

De acordo com aspectos pertinentes presentes no Projeto Político Pedagógico 

(PPP) da EEPSHB, ao sugerir que a escola aproxime a família/comunidade na 

construção de um aprendizado/fazer coletivo. Realizou-se também, um estudo 

de campo de caráter descritivo com abordagem qualitativa, baseada na 

observação, conforme a necessidade e preocupação em estudarmos os 

processos complexos, sendo realizada a sua interpretação através do 

pesquisador.  

Retratou-se com questionamentos subjetivos a relação família-escola-

comunidade, com o objetivo que levantar discussões que pudessem dar novos 

horizontes à temática. Tal abordagem não pode ser quantificada, pois segundo 

Minayo (2010) devemos atentar para os processos sociais que pouco são 

conhecidos referentes a grupos específicos, proporcionando novas abordagens 

e conceitos durante a investigação. 

A observação ocorreu durante a realização de reuniões e plantões 

pedagógicos (com entrega de boletins), mediante entrevista informal com os 

pais e a comunidade em geral, sobre como se dava a participação da 

comunidade com relação à escola. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a realização de reuniões e plantões pedagógicos observou-se 

que os pais e/ou responsáveis sentiram-se bem e valorizados ao perceberem 

que a escola estava lhes proporcionando opinar, trocar experiências, intervir e 

ter mais espaço dentro da escola de seus filhos, além do que, conhecer e 

conversar abertamente com a família proporcionou aos professores e a equipe 

pedagógica conhecimentos a respeito dos alunos que só foi possível mediante 
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as reuniões realizadas com mais descontração, uma vez que muitos pais não 

conseguem participar ativamente da vida escolar dos filhos. 

Tais fatos corroboram com Zagury (2002 p.175), que diz que: 

“Hoje, a aproximação da instituição educativa com a família incita-nos 
a repensar a especificidade de ambas no desenvolvimento. São ainda 
muitos os discursos sobre o tema que tratam à família de modo 
contraditório, considerando – a ora como refúgio do aluno, ora como 
uma ameaça ao seu pleno desenvolvimento”. 

 

De acordo com alguns pais entrevistados informalmente, os mesmos 

veem os professores como pessoas superiores a eles, os que lhes causava um 

certo receio para aproximação, e esse fato também contribuía para que os pais 

deixassem de participar da vida escolar de seus filhos, ou até mesmo a se 

submeterem às exigências da escola sem o poder de indagar ou expor suas 

necessidades, todos esses fatores eram barreiras para o diálogo entre ambos. 

Dos resultados obtidos temos que a aplicação de novos modelos de 

trabalho traz diversos benefícios à escola enquanto formadores de pessoas, 

principalmente com relação à aproximação da família com a escola, que 

possibilitou tanto aos professores, à equipe pedagógica, os funcionários, a 

direção geral e auxiliares, e pais e alunos, com um diálogo antes considerado 

difícil, principalmente para a família. 

Voltando a discussão para o ensino de Ciências/Biologia, quando esta 

disciplina é bem trabalhada em sala de aula ajuda os alunos em questões 

cotidianas e faz com que exercitem o raciocínio, e busquem o interesse 

gradativo pelo conhecimento (KRASILCHIK, 2000). O intuito de aproximar a 

família e a comunidade de uma forma geral da escola, é de grande importância 

uma vez que podemos relacionar os conteúdos de Ciências/Biologia à vida 

diária do aluno e às experiências por eles vividas, sendo que a família e a 

comunidade podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, 

relacionando os conteúdos com as compreensões do mundo, suas relações e 

demandas sociais.   

Atualmente, é importante que no ensino da Ciências/Biologia haja uma 

ponte que interligue questões sociais, políticas e econômicas com a ciência, 

tecnologia e sociedade geral (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001), pois muitas 

vezes a realidade de um aluno é muito diferente do que é aprendido no 
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ambiente escolar, este fato acaba tornando as aulas desinteressantes, sem 

significa ou até mesmo irrelevantes do ponto de vista do aluno (OVIGLI; 

BERTUCCI, 2009). 

A família então passa a participar da escola, com intervenções no 

processo educacional, gerando mudanças de comportamento e aprendizado. A 

presença dos pais na escola é importante para ajudar a identificar as 

dificuldades do aluno, existentes dentro e fora da escola (comunidade). 

Observou-se a oportunidade para se ampliar discussões sobre a relação 

escola- família-comunidade, em âmbito nacional, complementando trabalhos já 

existentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Maranhão (2004, p.89-90) traz à tona a real importância na relação 

família-escola, em sua afirmação:  

“O que família e escola julgavam suficiente no que tange à educação, 
já não é. O ideal é que pais, professores e comunidade estreitem 
seus laços e torne a educação um processo coletivo. Mas não cabe 
aos professores educar os pais. Seu alvo é o aluno, independente da 
história familiar que carrega e o influencia”.  

 

A heterogeneidade é um dos fatores que dificulta a interação escola-

família, tendo em vista a necessidade de se repensar o tempo e o espaço 

escolar, bem como, a formação de professores, de forma a garantir melhor 

qualidade de ensino. É importante a valorização da relação da escola com as 

famílias e comunidade, onde as instituições devem buscar alternativas para o 

despertamento de interesse por parte. 

A presente análise é relevante para a comunidade no entorno da 

escola, pois através dele, seu trabalho terá direcionamento com base nas 

demandas apresentadas, para buscar a garantia de uma melhor qualidade de 

vida aos moradores. O resultado de aprendizagem dos alunos é reflexo do 

envolvimento das famílias na educação dos filhos e participação ativa na vida 

escolar do mesmo. 

A aproximação da família e comunidade com a escola, em relação ao 

ensino de Ciências/Biologia também é de grande valia, uma vez que os alunos 

podem trazer de casa o seu conhecimento empírico e este pode ser trabalhado 
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em sala de aula pelos professores, uma atividade que relaciona atividades do 

cotidiano dos discentes incorporados aos embasamentos científicos.   
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi a produção de um jogo didático com o tema 
central “Educação” e “Amazônia”, como meio didática é um método utilizado para 
promover novas práticas e novas utilidades para os professores. O jogo foi intitulado 
de “sustentabilidade amazônica” foi desenvolvido como um jogo de tabuleiro, e pode 
ser aplicado de forma rápida e pratica. O mesmo ajuda no processo de ensino e 
contribui na aprendizagem do aluno com relação ao âmbito amazônico e as ameaças 
que o homem vem causando a natureza. O jogo é composto por um tabuleiro, por 
cartas contendo perguntas sobre a Amazônia e sua biodiversidade, e por pinos que 
representam ameaças a Amazônia. O objetivo do jogo é eliminar as ameaças 
existente na Amazônia, podendo possibilitar ao aluno uma melhor fixação do 
conteúdo. 
Palavras-Chave: Ensino. Sustentabilidade. Amazônia. 

 

INTRODUÇÃO 

A Biologia é uma das ciências responsáveis pela compreensão de como 

os seres vivos se organizam, como se reproduzem e como evoluem desde sua 

origem, e através dela é possível entender as modificações em ação dos 

processos naturais com a relação humana e a abordagem de novas 

tecnologias. A utilização de jogos didáticos tem sido uma das estratégias mais 

utilizadas no processo ensino-aprendizagem. 

O processo da aprendizagem tem promovido uma constante 

preocupação entre os pesquisadores da área, os quais entendem que não 

existe uma fórmula pronta capaz de resolver o problema da dificuldade de 

aprender. A compreensão de como o aluno aprende e quais aspectos deste 

processo de aprendizagem podem ser explorados por estratégias 

metodológicas em busca de uma aprendizagem significativa são passos 
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importantes para o planejamento e implantação de práticas de ensino de boa 

qualidade Cabrera (2007). O uso de recursos lúdico é um dos instrumentos que 

permite de maneira dinâmica levar o conhecimento científico como forma de 

aprendizagem para qualquer área de ensino. 

Assim como Kishimoto (1996), podemos acreditar que o professor deve 

rever o uso de propostas pedagógicas passando a adotar em sua prática 

aquelas que atuem nos componentes internos da aprendizagem, já que estes 

não podem passar despercebidos quando o objetivo é a absolvição de 

conhecimentos por parte do aluno. E mais, o professor deve usar os jogos, 

passando a adotá‐los em sua prática, pois agem como componentes 

necessários para a aprendizagem, contribuindo na criação do conhecimento. 

Cunha (1988) diz que o jogo pedagógico ou didático é aquele criado com 

o objetivo de proporcionar certas aprendizagens, diferentemente do material 

pedagógico, por conter o aspecto lúdico. Sendo assim pode se considerar o jogo 

didático como um dos recursos mais importantes no trabalho do docente, no sentido 

de proporcionar a aprendizagem significativa e formação cidadã. 

Campos (2003) em seu artigo A produção de jogos didáticos para o 

ensino de ciências e biologia: uma proposta para favorecer a aprendizagem’’ 

revela neste sentido que: 

 
“O jogo ganha um espaço como a ferramenta ideal da aprendizagem 
na medida em que propõe estímulos ao interesse do aluno, 
desenvolve níveis diferentes de experiência pessoal e social, ajuda a 
construir suas novas descobertas, desenvolve e enriquece sua 
personalidade, simboliza um instrumento pedagógico que leva o 
professor à condição de condutor, estimulador e avaliador da 
aprendizagem, ele pode ser utilizado como promotor de 
aprendizagem e das práticas escolares”. (CAMPOS, 2003, p. 35) 

 

Desta maneira, os jogos são recursos auxiliadores importantes para 

serem utilizados em sala de aula, estabelecendo o interesse dos alunos pelos 

conteúdos didáticos, conduzindo por meio da curiosidade do aprender. 

Compreendemos que os jogos atuam como importante ferramenta pedagógica, 

contribuindo também em aspectos como a interação, atenção e concentração, 

trazendo grande vantagens para o desenvolvimento e a aprendizagem, 

fazendo com que os alunos se sintam cativados e aptos a aprenderem os 

conteúdos didáticos de uma forma diferente e divertida. 
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O uso de jogos como estratégia didática é previsto nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (Brasil, 2000). Apesar disto, é com pouca frequência 

que vemos estes sendo aplicados nas salas de aula, uma vez que o jogo no 

ambiente educacional nem sempre é bem visto, pois já que se encontra 

associado ao prazer (CANTO et al, 2009).  

Conforme as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 

2006, p. 28): 

 “O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o 

desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao 

professor ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, 

desenvolver capacidades pessoais e profissionais para estimular nos 

alunos a capacidade de comunicação e expressão, mostrando-lhes 

uma nova maneira, lúdica, prazerosa e participativa de relacionar-se 

com o conteúdo escolar, levando a uma maior apropriação dos 

conhecimentos envolvidos”. (BRASIL, 2006, p. 28) 

 

Antunes (2009, p. 23) diz que:  

“Trabalhar com jogos não é apenas uma maneira moderna e criativa 

de se ministrar aulas, mas representa uma estratégia motivadora para 

um ensino no vivo e para uma aprendizagem cheia de significações” 

(ANTUNES, 2009, p. 23) 

  

Assim que um o jogo lúdico é inserido em sala de aula, ele deixa de 

fazer parte de uma brincadeira e passa a ser um material pedagógico. Jogos 

educativos estimulam e favorecem o aprendizado dos alunos e o processo de 

socialização, além de cooperar para a formação de sua personalidade. Desta 

forma, é de suma importância que os jogos didáticos sejam inseridos no ensino 

Biologia com o objetivo de gerar motivação, proporcionando ao aluno uma 

melhor fixação dos conteúdos, alcançando um melhor aprendizado.  

O objetivo deste trabalho foi produzir e utilizar jogos lúdicos como um 

instrumento facilitador do aprendizado nas aulas de Ciências/Biologia, já que 

os jogos se tornaram objeto de treinamento e capacitação, trazendo conexões 

com o aprendizado, podendo ser adquirido de maneira mais prática e atual, 

sendo um estímulo. Com esta metodologia pretendemos demonstrar que o jogo 
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pode ser usado como uma estratégia facilitadora dentro do ambiente de 

aprendizado, a sala de aula. 

 

METODOLOGIA 

Com o intuito de contribuir no processo de ensino-aprendizado no ensino 

de Biologia, desenvolvemos esta metodologia, de forma com que esta possa 

estimular a aprendizagem, a capacidade cognitiva dos alunos envolvidos, 

assim como a interação entre os alunos e professor/aluno, desenvolvendo, 

também o lado social do aluno.  

Desenvolvemos um jogo de tabuleiro, personalizado com o mapa do 

Amazônia, contendo os estados na qual abrangem essa região. Em tais 

estados existem 4 tipos de ameaças que no decorrer dos anos vem causando 

grande destruição, sendo eles: o lixo, a poluição, o desmatamento e a pesca e 

caça ilegais. Tais ameaças estão representadas nos pinos do tabuleiro, o jogo 

também contém cartas com perguntas e respostas sobre a Amazônia e sua 

biodiversidade (Cartas Perguntas). 

Andamento do jogo: 

1. O jogo trata de uma disputa entre no mínimo 3 jogadores, onde o 

objetivo é de eliminar as ameaças existentes na Amazônia.  

2. Cada jogador possuirá 4 pinos, que significam cada uma das 

ameaças da Amazônia. 

3. Na sua vez, o jogador retira uma Carta Pergunta e a direciona ao 

colega da direita para que este a responda. 

4. Em caso de acerto, o jogador que respondeu à pergunta escolhe uma 

de suas ameaças para ser retirada do tabuleiro. Em caso de erro, o jogador 

não tem direito a retirar nenhum de seus pinos do tabuleiro. 

5. O jogo segue no sentido horário. Sempre respeitando as regras dos 

itens 3 e 4, já descritas. 

6. O ganhador será o primeiro jogador que consegui eliminar todos os 

seus pinos de ameaças. O jogo pode tomar continuidade até que a maioria 

consiga eliminar seus pinos de ameaça. 

O jogo destina-se a alunos do ensino fundamental e médio e ainda não 

foi aplicado, porém já foi elaborado com êxito.  
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RESULTADOS ESPERADOS 

Os jogos didáticos têm como objetivo facilitar a compreensão do ensino, 

sendo considerada uma opção para despertar o interesse e promover a 

curiosidade nos alunos. O método de aprendizagem mais dinâmico é muito 

importante, pois utiliza várias ferramentas, como realização de aulas práticas e 

aplicações de diversos jogos afim de priorizar a participação ativa do aluno nos 

temas abordado. Essas atividades auxiliam na construção do ensino, 

priorizando os métodos do conhecimento. Os jogos didáticos atuam como 

importante ferramenta pedagógica, contribuindo também em aspectos como a 

interação, atenção e concentração, trazendo grandes vantagens para o 

desenvolvimento e a aprendizagem, fazendo com que os alunos se sintam 

cativados e aptos a aprenderem os conteúdos didáticos de uma forma diferente 

e divertida.  

De acordo com Pedroso (2009) os jogos didáticos são propostas de 

ensino diferenciadas para os alunos e podem ser adaptados de acordo com 

nível e realidade de ensino, sem perder o caráter lúdico e educativo, pois 

muitos dos alunos possuem grandes dificuldades frente às aulas somente 

teóricas, muitas vezes cansativas e desgastantes e gostam muito de aulas 

práticas, levando em consideração esses fatos, a utilização de diferentes 

metodologias de ensino contribuem e ampliam as perspectivas dos professores 

ao desenvolverem sua profissão, se tornando de grande valor na atualidade a 

utilização dessas propostas de ensino diferenciadas. 

Concordando com Rocha e Pereira (2017) que ao aplicarem 

metodologias lúdicas voltadas para o ensino do meio ambiente, concluíram que 

essa prática possibilitou a estimulação da aprendizagem e conceitos abordados 

em aulas teóricas, houve um entrosamento dos alunos, estreitando a relação 

aluno-aluno e aluno-professor, pois puderam conhecer o ponto de vista dos 

alunos a respeito da atividade que foi desenvolvida, do conhecimento adquirido 

e receptividade ao jogo, assim, viram que os jogos são boas intervenções 

didáticas facilitando e auxiliando no desenvolvimento de diferentes temas, 

principalmente nos voltados à educação ambiental, tornando as aulas 

divertidas, interessantes, motivadoras, desafiantes, dinamizadas e prazerosas 
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Levando em conta essas perspectivas, com o desenvolvimento deste 

jogo espera-se que o processo de ensino-aprendizagem na disciplina de 

Ciências/Biologia seja melhor assimilado pelos alunos, possibilitando uma 

melhor fixação dos conteúdos da disciplina, além de trazer inovações no 

processo de ensino-aprendizagem, possibilitando ao professor aulas mais 

práticas e dinâmicas capazes de proporcionar uma melhor construção do 

conhecimento, podendo ser também utilizado como instrumento avaliativo. 

Estima-se também que o lado crítico dos alunos seja aflorado, induzindo-os a 

pensar e refletir na atual realidade da nossa Amazônia, e o que ela vem 

sofrendo com as diversas ameaças eminentes, que atinge diretamente a 

biodiversidade da região, uma vez que esta é a maior do mundo.  
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo relacionar conteúdos de física do 9º ano 
do Ensino Fundamental com assuntos do corpo humano, trazendo uma perspectiva 
interdisciplinar entre física e biologia. Para tal, foram analisados três livros didáticos do 
9º ano, tendo em vista os conteúdos mais relevantes que se relacionam com algumas 
atividades que o corpo humano é capaz de realizar. Como resultados, apresentamos 
diversas relações entre os assuntos de física e o corpo humano e apresentamos 
algumas estratégias que possam contribuir numa melhor compreensão dos conteúdos 
propostos, visto que as estratégias buscam aumentar a participação dos alunos nas 
aulas, auxiliando no processo ensino-aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Física, interdisciplinaridade, Residência Pedagógica, Ensino 
Fundamental. 

 

INTRODUÇÃO 

O ensino de física no Ensino Fundamental é tido como algo bastante 

complexo para o entendimento dos alunos, pois eles têm dificuldades em 

relacionar o conteúdo programático com seu cotidiano. O fato da maioria das 

escolas não possuírem laboratórios de física ou de não dar suporte para o 
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professor elaborar aulas práticas, faz com que o haja dificuldade por parte do 

professor em lecionar aulas física mais interessantes. No país, especialmente 

na escola pública, o ensino de ciências físicas e naturais ainda é fortemente 

influenciado pela ausência do laboratório de ciências, pela formação docente 

descontextualizada, pela indisponibilidade de recursos tecnológicos e pela 

desvalorização da carreira docente (COSTA; BARROS, 2015). Com isso, surge 

a necessidade de elaborar estratégias que o professor possa usar afim de 

facilitar o entendimento dos conhecimentos da área da física e ao mesmo 

tempo torná-la interessante, buscando relacionar o ensino de física com o 

cotidiano de seus alunos, pois:  

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a análise crítica, a imaginação e a 
criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, 
formular e resolver problemas e inventar soluções com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas (BRASIL, 2017, p. 5). 
 

O fato da disciplina de ciências ao longo do Ensino Fundamental dar 

uma ênfase maior aos assuntos de biologia nas séries do 6º ao 8º ano talvez 

faça com que os alunos tenham dificuldade de compreender os conteúdos de 

Física e Química no 9° ano, pois são temas que eles ainda não tiveram 

nenhum contato em sala de aula. Além de ser um conteúdo novo, o fato de a 

Física ser uma disciplina que contém muitos cálculos e fórmulas, faz com que 

os alunos sintam mais dificuldade em aprender, ocasionando a perda de 

interesse e que se desestimulem diante desse novo desafio. A falta de 

conhecimentos básicos em leitura e interpretação de textos, e dificuldades com 

a matemática básica, são fatores que prejudicam a aprendizagem do estudante 

logo no primeiro contato com a física (CAVALCANTE, 2010).  

Pensando nessas problemáticas, consideramos que é interessante que 

o professor elabore estratégias de ensino para facilitar o aprendizado dos 

alunos em física. Acreditamos que a interdisciplinaridade seria uma excelente 

opção a ser trabalhada, de forma que associe o ensino da física a algo que os 

alunos já tenham estudado, como é o caso dos conteúdos biológicos, pois são 

assuntos já estudados nas séries anteriores. A construção do conhecimento 

efetivo da física não pode ser algo fragmentado, compartimentado ou com 

repetições que muitas vezes foge da realidade do aluno. Mas, deve ser algo 
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construído a partir das diversas áreas do conhecimento, pois “o trabalho 

interdisciplinar mostra ao aluno que é possível estabelecer conexões entre 

discursos disciplinares, desconstruindo a visão fragmentada que ele tem do 

conhecimento” (HARTMANN, 2007, p.191).  

Consideramos que uma das formas de construir essa relação entre as 

áreas de física e biologia, poderia ser através do relacionamento dos 

conteúdos de física com os assuntos de anatomia e fisiologia do corpo 

humano, bem como algumas de suas atividades no meio ambiente. Esta pode 

ser uma das formas de aproximar o aprendizado em física para o cotidiano do 

aluno, trazendo mais sentido ao conteúdo ensinado. 

Partindo desse princípio, o objetivo proposto nesse trabalho foi verificar 

e identificar que conteúdos de física trabalhados no 9ª ano do Ensino 

Fundamental podem ser relacionados com os conhecimentos de anatomia, 

fisiologia e atividades do corpo humano para facilitar a aprendizagem dos 

alunos. Com isso, temos o propósito de apontar caminhos para o 

desenvolvimento de uma proposta interdisciplinar entre a física e a biologia, de 

forma a tornar o ensino das noções de física a partir do corpo mais significativo, 

contextualizado e interessante. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa se desenvolve no âmbito do Programa Residência 

Pedagógica, com o subprojeto de Ciências Naturais e Biologia da Universidade 

Federal do Pará do Campus de Bragança. O núcleo é composto por 24 

residentes bolsistas e dois voluntários, três professores preceptores de biologia 

lotados em três escolas-campo participantes do programa e por uma docente 

orientadora. O Programa Residência tem como objetivo fortalecer as 

licenciaturas, por meio do desenvolvimento de projetos de ensino que 

fortaleçam o campo da prática e conduzam o licenciando a exercitar de forma 

ativa a relação entre teoria e prática profissional docente. 

Este trabalho foi desenvolvido mais especificamente com os residentes e 

a preceptora que atuam na escola-campo E.E.E.F.M. Luiz Paulino Mártires, e 

que desenvolvem suas atividades de prática de ensino em turmas do 9º ano do 

Ensino Fundamental, por isso a preocupação mais especificamente com os 
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assuntos desenvolvidos nesta série. A pesquisa tem como propósito elaborar 

uma Sequência didática para o ensino de física que relacione os conteúdos de 

física aos assuntos de corpo humano, para ser aplicada e avaliada 

posteriormente, em duas turmas de 9º ano da escola-campo. Portanto a 

pesquisa se constitui em quatro fases: i) identificação dos assuntos de física 

relacionados ao corpo humano; ii) elaboração da Sequência didática; iii) 

aplicação da sequência didática e iv) análise e avaliação da sequência didática 

desenvolvida. O presente trabalho apresenta resultados da primeira fase da 

pesquisa. 

Para iniciar a pesquisa, foram utilizados livros didáticos do 9° ano do 

Ensino Fundamental selecionados com o apoio da professora preceptora do 

Residência, para que a partir deles fossem relacionados os conteúdos de física 

da matriz curricular do 9º ano. A seguir, listamos a relação dos livros didáticos 

utilizados e suas respectivas referências: 

1. Carlos Barros e Wilson Paulino. Física e Química: Ciências. São Paulo: 

Ática. 5º volume. 2012. 

2. Carlos Barros e Wilson Paulino. Ciências: Física e Química. São Paulo: 

Ática. 4º volume. 2009. 

3. Eduardo Leite do Canto. Ciências Naturais. São Paulo: Moderna. 4º 

volume. 2015. 

Pelo fato dos três livros terem uma grande quantidade de conteúdo em 

comum, foram selecionados alguns capítulos de cada livro didático, com o 

intuito de não haver repetição de temas. A partir da análise de cada tema do 

livro, foram propostas algumas estratégias que poderão ser utilizadas pelo 

professor para lecionar determinado assunto relacionando-o com o copo 

humano.  

O primeiro livro analisado foi “Física e Química: Ciências”, de Carlos 

Barros e Wilson Paulino. Os autores optaram por disponibilizar na primeira 

unidade do livro conceitos gerais de física e química, em que o conteúdo é 

introduzido aos alunos de forma interdisciplinar. As duas unidades seguintes 

foram fragmentas com os conteúdos específicos de física e química. A unidade 

analisada neste livro foi “O estudo da física” onde foram escolhidos 3 capítulos 

com temas de Física para buscar a relação com o assunto de corpo humano.  
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O segundo livro analisado foi “Ciências naturais – aprendendo com o 

cotidiano”, de Eduardo Leite do Canto, onde o autor distribui o conteúdo de 

forma aleatória, mesclando temas e física e química pelo sumário. Com isso, 

foram utilizadas duas unidades do livro e dois capítulos de cada unidade. O 

terceiro livro analisado foi “Ciências- Física e Química”, de Carlos Barros e 

Wilson Paulino, assim como no primeiro livro analisado nesse trabalho, que são 

dos mesmos autores, a organização do livro é similar, com uma unidade 

contendo conceitos gerais e depois unidades específicas de física e química. 

Da mesma forma, foram selecionados três capítulos da Unidade de Física para 

ser analisados seus conteúdos e as possíveis relações com o corpo humano. 

A partir da identificação dos conteúdos de física abordados do 9º ano 

nos livros didáticos analisados, partimos para a segunda etapa desta pesquisa 

que foi a relação entre estes conteúdos e os conteúdos biológicos relacionados 

ao corpo humano. As relações identificadas entre os conteúdos físicos e 

biológicos tendo como eixo central o corpo humano, bem como as estratégias 

de ensino que podem ser desenvolvidas a partir deles compõem os resultados 

desta pesquisa, que se encontra em andamento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos conteúdos de física analisados nos livros didáticos, 

verificamos que há diversas formas de relacionar o ensino de física a conceitos 

e atividades do corpo humano. Os conteúdos de física que podem ser 

relacionados ao corpo humano, bem como a abordagem de ensino que poderia 

ser utilizada para fazer essa relação, estão descritos no Quadro 1. 
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Quadro 1. Conteúdos de física relacionados ao corpo humano. 

Conteúdo de 
física 

Relação com o corpo 
humano 

Abordagem de ensino 

As ondas e o som Ondas sonoras: A 
produção da voz 

- Aula expositiva-dialogada, 
com imagens sobre como o 
aparelho fonador produz a 
voz humana 
- Demonstrar através de 
pisadas como o aluno com 
deficiência auditiva percebe 
o som 
- Jogo: Telefone de lata 

Óptica O cristalino do olho 
humano funciona como 
uma lente biconvexa 
 
Tipos de doenças nos 
olhos que alteram a lente 
dos olhos 

- Aula expositiva com slides 
mostrando exemplos 
através de imagens o 
cristalino do olho humano 
- Demonstrar as 
dificuldades que os 
deficientes visuais 
apresentam através de 
óculos marcados com fita 
isolante 

Calor, efeito estufa 
e aquecimento 
global 

O corpo humano dissipa 
energia liberando calor.  
 
Estratégias do corpo para 
manter a temperatura  

Experimentação: usar 
termômetro para comparar 
a temperatura de um aluno 
antes e depois de uma 
corrida ou pedir para um 
aluno vestir uma camisa 
úmida e depois de algum 
tempo observar que secou 

Velocidade e 
aceleração 

O corpo humano tem a 
capacidade de acelerar seu 
movimento e assim 
aumentar sua velocidade. 

Jogo: promover a corrida 
de alguns alunos na quadra 
da escola medindo o 
espaço e cronometrando o 
tempo 

Gravidade A força da gravidade 
sentida pelo astronauta e 
os efeitos negativos ao 
corpo humano 

Experimentação: verificar a 
importância do centro de 
gravidade do corpo humano 
do corpo humano através 
da inclinação do corpo. 

1ª lei de Newton O corpo humano 
permanece em estado 
natural, ou seja em repouso 
ou movimento retilíneo e 
uniforme quando nenhuma 
força é exercida sobre ele. 

Experimentação: utilizar um 
aluno como exemplo, 
pedindo para ele fique 
parado e outro aluno 
exerça uma força sobre ele 
para que o mesmo deixe o 
estado de repouso. 

2ª lei de Newton Quanto maior a massa do Jogo: cabo de guerra, com 
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corpo humano, maior deve 
ser a força aplicada para 
que se altere seu estado de 
movimento. Massa corporal 

um lado da corda tendo um 
maior número de alunos. 
Pesar alguns alunos com 
balança para trabalhar o 
conceito de massa. 

3ª lei de Newton O corpo humano exerce 
uma força na parede e 
recebe uma força com a 
mesma intensidade. 

Experimentação: os alunos 
podem testar a ação e 
reação batendo em uma 
parede com forças 
diferentes. 

Eletricidade Impulsos elétricos dos 
neurônios. 
O atrito no corpo gera 
eletricidade 

Exposição de vídeo: 
impulso nervoso. 
Disponível em: 
https://youtu.be/hz0xqqt-
gec 
Pedir para um aluno 
esfregar um pente várias 
vezes no cabelo e depois 
aproximar de papéis 
picados 

 
A partir do quadro acima podemos observar que é possível utilizar 

assuntos do corpo humano, usando a interdisciplinaridade, e com isso facilitar 

o processo de ensino-aprendizagem do ensino de física, tendo em vista que os 

alunos já teriam tido contato com o conteúdo referentes ao corpo humano nos 

anos anteriores em sala de aula. 

As estratégias utilizadas para relacionar o corpo humano com os 

conteúdos de física do 9° ano, foram: experimentação, jogos, aula expositiva, 

analogias e recursos audiovisuais. Essas estratégias buscam a participação 

ativa dos alunos na sala de aula como uma forma de despertar o interesse do 

aluno pelo o que está sendo ministrado, e isso acaba tornando concreto os 

assuntos, facilitando a fixação de conceitos teóricos relacionados acima. 

Tendo em vista, que o ensino de física, assim como toda ciência, tem 

grande importância na vida do ser humano e o seu estudo nas series inicias é 

de grande relevância, relaciona-las com outras áreas do conhecimento, como a 

biologia, facilita o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, uma vez que 

as séries de do 9º ano são onde os alunos tem o seu primeiro contato com a 

física em sala de aula.  

A utilização dos livros didáticos, como a que realizamos na metodologia 

deste trabalho, num contexto de relação entre duas disciplinas como física e 

https://youtu.be/hz0xqqt-gec
https://youtu.be/hz0xqqt-gec
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biologia é muito importante, pois irá nortear o professor tanto na aula sobre o 

conteúdo de física como para sanar as dúvidas que poderão surgir sobre o 

funcionamento do corpo, e assim não utilizar nenhuma relação precipitada 

entre as duas disciplinas. Dias e Abreu (2006) apontam o livro didático como o 

texto que deve ser analisado para uma melhor compreensão da constituição da 

política curricular, construção sócio histórica, formada de realidades e decisões 

provenientes de diferentes indivíduos e contextos. 

 

CONSIDERAÇÕES 

Após a análise dos livros didáticos, vimos que é possível relacionar os 

conteúdos da matriz curricular de física do 9º ano e relacioná-los com os 

assuntos do corpo humano e assim facilitar a aprendizagem dos alunos através 

de conceitos já conhecidos e estudados anteriormente. As estratégias 

utilizadas para fazer tal relação trazem ao professor muitas opções de lecionar 

o conteúdo de física de uma forma mais prática e de fácil compreensão, como, 

o uso de jogos, experimentos, recursos audiovisuais e outros.  

Destaca-se a importância do uso de metodologias e estratégias de 

ensino que possam abordar o conteúdo de uma forma mais acessível, e 

consequentemente seja melhor recebida pelos alunos fazendo com que 

assuntos complexos, possam ser melhor compreendido. É bem possível que 

haja outras relações entre a física e a biologia, e muitas outras estratégias de 

ensino, porém, acreditamos que já trazemos algumas contribuições com 

propostas apresentadas por este trabalho, que não são as únicas, mas que já 

podem auxiliar o professor, no processo de ensino, e o aluno no processo de 

aprendizagem. 
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RESUMO: O presente texto relata a experiência vivida por dois bolsistas e um preceptor 
do programa Residência Pedagógica na atividade de estruturação do Laboratório a Céu 
Aberto (LABCEU), realizada com uma turma do 3°ano do Ensino Médio em uma escola 
estadual na cidade de Bragança-PA. A atividade foi a realizada em várias etapas e teve 
o intuito de oferecer um espaço de estudo interdisciplinar e de lazer à comunidade 
escolar. As atividades no LABCEU possibilitaram a integração dos alunos com o meio 
ambiente, procurando evidenciar e relacionar seus saberes aos conteúdos biológicos 
através do contato direto com o objeto de estudo. Consideramos que o LABCEU é um 
espaço que pode contribuir para o avanço da sensibilização dos alunos nos aspectos 
não apenas cognitivo, mas também social e ambiental. 
Palavras-chave: Laboratório a céu aberto, Ambiente Escolar, plantio, meio ambiente, 

saberes. 

 

INTRODUÇÃO 

Um dos grandes desafios no contexto educacional é promover formas de 

ensino que, de fato, estejam em diálogo com o processo científico e tecnológico 

da atualidade, e ao mesmo tempo com as mudanças do contexto social, cultural, 

econômico e ambiental, tendo em vista contribuir para a construção de uma 

sociedade mais justa (SOUZA; DOURADO, 2015).  

Para atender essa demanda é necessário ir na contramão do modelo 

tradicional de ensino, praticado desde o século XIX e ir em busca de explorar 

novos espaços e novas possibilidades de métodos de ensino, visando produzir 

resultados significativos no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos da 

matriz curricular e também no processo de construção do ser em relação ao meio 

ambiente. 

mailto:brunopimenteldapiedade@gmail.com
mailto:diovana.fael@gmail.com
mailto:ricardo.virgulino@hotmail.com
mailto:lilliane@ufpa.br
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Nessa direção, foi elaborada a proposta de utilização de um espaço de 

ensino diferenciado: o Laboratório a Céu Aberto - LABCEU. As atividades de 

ensino desenvolvidas no LABCEU ocorrem sob a coordenação de um professor 

de biologia que também atua como preceptor no Programa Residência 

Pedagógica da Universidade Federal do Pará – Campus Bragança e conta com o 

apoio da gestão e coordenação escolar. O LABCEU funciona na EEEFM Profº 

Bolívar Bordallo da Silva, situada no município de Bragança-PA, esta escola 

funciona como uma das escolas-campo do Programa Residência e recebe oito 

residentes que acompanham e auxiliam na prática de ensino do preceptor. 

O objetivo da utilização desse espaço para o ensino é despertar o interesse 

dos alunos para os temas da biologia presentes na matriz curricular visando a 

integração, contextualização e o aprofundamento de conceitos de temas como 

botânica, zoologia e ecologia, principalmente. Além disso, o espaço do LABCEU 

também pode ser trabalhado de forma interdisciplinar com os conteúdos de 

História (exemplo: a inserção de determinada planta no Brasil através da 

colonização, dos processos migratórios, etc.), Geografia (exemplo: as 

características da região amazônica que contribuem para o desenvolvimento da 

planta naquele local), Química (exemplo: tabela periódica e os elementos 

químicos que compõem a dieta das plantas ou a composição química do solo), 

entre outras disciplinas. Partimos de uma concepção de ciência em que os 

conhecimentos não devem ser fragmentados, visto que estes circulam entre si 

em um dado espaço e tempo, interagem para possibilitar a compreensão e 

expressão da humanidade e suas visões de mundo (GUSDORF, 2006). 

Além da possibilidade de desenvolver os conhecimentos disciplinares de 

forma integrada, o LABCEU também possibilita o desenvolvimento de outras 

habilidades, pois agrega a leitura e escrita (produção de roteiros/relatórios de 

aula), visual (exemplos em imagem e tamanho reais do objeto estudado) e 

auditiva (aula expositiva-dialogada). Isto permite trabalhar com os alunos a 

compreensão de tópicos ou informações do saber notório do aluno dialogados 

com conteúdos da matriz curricular estudados em sala de aula.  

O LABCEU na Escola Bolivar Bordallo, além de ser uma área para 

promoção de estudos, também tem o objetivo de incentivar a produção de frutos 

que sirvam de alimento para a comunidade escolar, pois esta escola-campo é de 
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tempo integral e de acordo com a legislação, os alunos ficam em alguns dias da 

semana na escola durante dois turnos, onde também realizam as refeições.  

Partindo dessas considerações, sobre a potencialidade educativa do 

LABCEU para o ensino-aprendizagem, este trabalho tem como objetivo relatar a 

experiência de ensino e formação nas vivências ocorridas no LABCEU por dois 

residentes e o preceptor da escola-campo do Programa Residência Pedagógica. 

A atividade que aqui relatamos e analisamos foi desenvolvida em novembro de 

2018 na EEEFM Profº Bolívar Bordallo da Silva, escola-campo do Programa 

Residência Pedagógica da Universidade Federal do Pará-Campus Bragança. 

 

METODOLOGIA DE ESTRUTURAÇÃO DO LABCEU 

A estruturação e organização do espaço de ensino chamado de LABCEU se 

deu com o objetivo de revitalização da área interna livre da escola, que são as 

áreas verdes e espaços ao ar livre, localizadas no espaço entre as quadras 

esportivas e os fundos de blocos de aulas. A revitalização do local ocorreu 

através do plantio de mudas de plantas para composição, estruturação e a 

consolidação do LABCEU. As atividades de estruturação do LABCEU foram 

realizadas em cinco etapas, seguindo o modelo descrito na metodologia de 

Vargas (2007), sendo algumas delas realizadas em grupos de trabalho: 

1ª etapa: Divisão de grupos e tarefas 

2ª etapa: Limpeza (catação, capina, corte e pilhagem do composto) 

3ª etapa: Preparação do solo (abertura, reabertura de covas e adubação) 

4ª etapa: Plantio de mudas 

5ª etapa: Registro de dados da atividade 

Durante as etapas foram utilizadas as seguintes ferramentas nas atividades: 

enxadas, pás, dragas, terçados, tesouras para poda, ancinhos, baldes, 

mangueiras, terra preta, adubo orgânico, mudas de plantas (ornamentais e 

frutíferas), para registro câmera de celular, papel e caneta para anotações.  

 

Descrição das etapas 

- Divisão de grupos 

A atividade de estruturação do LABCEU foi realizada com uma turma do 3º 

ano do Ensino Médio, no período vespertino e a turma foi liberada das aulas do 
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dia para se dedicarem na prática proposta. A turma de 3º ano foi dividida em 5 

grupos compostos por 8 alunos (no máximo) para cada tarefa proposta, conforme 

demonstrado o Quadro 2 abaixo. As tarefas foram realizadas com os alunos no 

sistema de mutirão. 

Quadro 2. Distribuição das equipes conforme as tarefas a serem realizadas. 

Grupo Tarefas 

1 
Limpeza do ambiente para o plantio (coleta de resíduos resultantes de atividades 
na escola e de materiais que irão compor a estrutura da área de plantio). 

2 Irrigação do solo para facilitar a aração do solo. 

3 Aberturas e reaberturas de covas para o plantio das mudas. 

4 Adubação das covas para o plantio. 

5 Plantio das mudas. 

 

- Limpeza 

Houve a catação manual de resíduos no terreno como: plásticos, metais, 

concreto e madeira; para retirar do ambiente o que não era natural. Depois, a 

carpina da capoeira e poda de galhos desgastados e secos das árvores, 

finalizando com a retirada dos resíduos e empilhamento para a compostagem e 

produção de adubo. 

 

- Preparação do solo 

Primeiramente, foi feita a irrigação do solo, que estava muito seco e 

compactado, para facilitar o manejo. Depois, foram cavadas as covas com 

medidas de 1m² de largura x 50cm de profundidade, para melhorar a drenagem e 

aumentar a quantidade de matéria orgânica. Na adubação foi utilizada a terra 

preta e a mistura dos resíduos da capina e esterco de galinha para encher as 

covas. 

 

- Plantio 

Após as covas abertas e adubadas para a espera das mudas, foi mostrado 

e explicado aos alunos como se fazia a retirada de um torrão de terra do vaso, 

mantendo as raízes seguras e intactas. Assim, foram transplantadas de vasos 

para o solo, mudas de Ipês (Handroanthus M. e Tabebuia G. ex DC.), 

mangueiras (Mangifera L.), abacateiro (Persea Mill.), aceroleira (Malpighia L.) e 

ixora (Ixora L.), que foram usadas para ornamentar; e buganviles (Bougainvillea 
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Comm. ex Juss.), que crescerá para compor uma barreira viva, junto ao muro 

baixo da escola. foram utilizadas mudas de plantas produzidas pelo preceptor, 

mudas de plantas doadas pelos residentes e mudas de plantas doadas pelos 

alunos da escola. O plantio foi feito em 13 covas, preferencialmente, no centro 

das mesmas. As covas receberam, em seguida, uma proteção na superfície ao 

seu redor, composta de folhas e galhos secos provenientes da capina, para evitar 

o ressecamento do solo, sendo logo irrigadas para facilitar a aclimatação das 

plantas. 

A atividade encerrou com lavagem das ferramentas, devolução dos 

materiais da escola, chamada para controle da frequência, registro para controle 

de atividade extraclasse que avaliará os alunos nas três disciplinas do dia, 

creditando suas cargas horárias na atividade.  

 

- Registro de atividade 

As atividades foram registradas através de fotos, filmagens e anotações 

tanto sobre as experiências quanto sobre as medidas das covas, quantidades, 

tamanho e nomes de mudas vegetais, durante toda as atividades descritas. 

 

EXPERIÊNCIAS NAS ATIVIDADES PROPOSTAS 

Desde o planejamento de ação à execução, houve momentos de 

observação do espaço, pesquisa bibliográfica realizada sobre os assuntos 

envolvidos, a problematização das ações em relação ao espaço que estava 

sendo construído. Atividades que tinham como intuito instigar os alunos a 

comunicarem-se com seus próprios recursos linguísticos e conhecimentos 

prévios, a fim de articular seu notório saber com o conhecimento científico, 

transformando o processo de ensino e aprendizagem em uma forma 

demonstrativa de que todo o saber é importante e, está ligado à compreensão de 

casos, causas, objetos e envolvidos. 

Durante as atividades, o professor tentava vincular os conhecimentos 

biológicos com as tarefas que estavam sendo realizadas. Por exemplo, foi 

explicado aos alunos que os resíduos do desbaste e capina foram utilizados na 

preparação do solo, pois o preparo do solo com esses componentes proporciona 

ao mesmo suavidade, esponjosidade, retendo água e ar, favorável para abrigar 
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vida microbiana e pequenos animais que agem na decomposição de matéria 

orgânica, enriquecendo o solo de nutrientes importantes à manutenção e 

equilíbrio desse ambiente de forma saudável. 

Em outro momento, na atividade de adubação e plantio foi perguntado aos 

alunos, se reconheciam alguma relação ecológica que eles estudaram que 

poderia estar presente no espaço da ação, e indicar se a relação era harmônica 

ou desarmônica. Três alunos exclamaram de forma tímida que a relação era 

harmônica. Eles foram levados próximo ao pé de Jamelão (Syzygium cumini), 

onde observaram as raízes (haustorium) da erva de passarinho (Struthanthus 

flexicaulis), introduzidas nas camadas internas do galho de jamelão e se 

alimentando da seiva ali produzida. Foram ainda feitas outras relações com os 

assuntos da biologia conforme as atividades eram realizadas (Quadro 2). 

 
Quadro 2. Abordagem de conteúdos biológicos nas atividades desenvolvidas na 
construção do LABCEU. 

Atividade Conteúdos biológicos envolvidos 

Plantio das mudas 

Classificação taxonômica;  
Morfofisiologia das plantas;  
Características de Angiospermas e 
Gimnospermas 

Limpeza do ambiente 
Ecologia;  
Sustentabilidade e Reciclagem 

Preparação do solo 

Compostagem;  
Ciclos Biogeoquímicos;  
Tipos de Solos;  
Nutrientes e Sais Minerais presentes no solo 

 

As atividades no LABCEU terão continuidade através do acompanhamento 

do desenvolvimento das plantas, pelo monitoramento, classificação e a 

observação da relação natural destas com o ambiente, com coleta e registro de 

dados que indicarão o desenvolvimento e equilíbrio deste ambiente. 

Essas atividades aliadas à sua problematização, permitiram mostrar aos 

estudantes a visão do quão perto está a natureza de nós, possibilitando mostrar 

que a natureza, não é só aquela intocada das exuberantes florestas nativas que 

eles veem nas imagens de livros ou vídeos de filmes e jornais. Mas sim que é o 

espaço onde vivemos, como os espaços abertos da escola, espaços de nossa 

cidade, nossa própria casa.  
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Ao longo das atividades em grupo, não foi feita nenhuma distinção de 

gênero ou de força física para as divisões de tarefas entre os alunos, enquanto 

outros alunos tomaram iniciativas de executar as ações mesmo sem precisar de 

instruções. Alguns alunos no início fizeram certa resistência, mas, com um breve 

incentivo cooperaram. A falta de habilidades, as diversas rochas de concreto 

(resíduo das atividades da escola), poucas ferramentas, o calor forte do dia 

bastante ensolarado, a fome em determinados horários, foram fatores limitantes 

na escavação, tendo causado exaustão nos alunos.  

Porém, nos instantes em que houve fadiga nos alunos, vale ressaltar que a 

estratégia adotada de revezamento e deslocamento dos mais cansados para 

ambiente sombrio, executando outra atividade mais leve como a de catação de 

resíduos não naturais ao pé de uma árvore, possibilitou aos discentes renovarem 

o folego, relaxar e retomar as tarefas com a ajuda dos residentes.  

Os momentos de cansaço foram superados através do envolvimento do 

preceptor que, auxiliava-os na atividade, se sentiam motivados novamente. A 

importância de uma atividade desse tipo está relacionada a consciência que foi 

construída através dessa sensibilização, isto é, a capacidade que os humanos 

têm de se empenharem em formas sociais de atividade produtiva e construtiva 

compõe as estruturas cognitivas e sociais das pessoas (MEHAN, 1981). 

Essa visão nos ajuda a reconhecer importância que o meio ambiente tem 

para o homem e todos os demais elementos vivos e não vivos que o compõe e o 

papel que nós temos de zelar por ele. Neste contexto, procuramos sensibilizar os 

educandos a enfrentar os problemas causados principalmente pelas ações 

antrópicas no meio ambiente em que se situam, por isso a articulação entre o 

ambiente e a educação é tão essencial, pelo fato de a educação mediar todas as 

relações sociais humanas (IARED; OLIVEIRA, 2011).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que o relato de experiência que apresentamos neste trabalho 

com o Laboratório a Céu Aberto, ajuda a evidenciar que a educação escolar não 

se limita apenas a sala de aula, o espaço escolar como um todo é um local onde 

potencialmente ocorre formação, portanto, a sua estrutura física deve contribuir 
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para o desenvolvimento de atividades socioeducativas e do pensamento crítico 

dos alunos.  

O LABCEU, é um espaço em construção para formação e compartilhamento 

de saberes formais e notórios, e também área de lazer com produção de alimento 

natural, permitindo integr/ar o público ao ambiente escolar, às relações sociais e 

as percepções de cada um no meio ambiente, aproximando os saberes notórios 

dos sujeitos e o conteúdo desenvolvido na matriz curricular, somando-se e 

complementando as teorias de modo prático como outro rescurso de ensino. 

Consideramos que o contato direto com o objeto de estudo leva a um 

desenvolvimento qualitativo de respostas as dúvidas, sensibilizando o sujeito, 

permitindo fazer com que ele se veja como parte do meio ambiente que vive, esta 

compreensão de mundo permite diminuir os impactos da falta de sensibilidade 

socio-ambientais. 

Portanto, consideramos que o desenvolvimento de atividades de ensino do 

Laboratório a Céu Aberto contribuiu e contribuirá, para o avanço da 

sensibilização dos alunos nos aspectos não apenas cognitivo, mas também 

social e ambiental. Este espaço dentro do ambiente escolar, se torna um recurso 

bastante eficaz para a formação do estudante, pois pode abranger diversas áreas 

de conhecimento, estimulando um ótimo processo de ensino-aprendizagem 

contextualizado no espaço cotidiano. Com esta experiência que vivenciamos, 

passamos a ter mais certeza da importância da realização de mais projetos, que 

sejam promovidos nas escolas, visando a formação de cidadãos sensibilizados, 

críticos, reflexivos e atuantes na nossa sociedade. 
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RESUMO: Os jogos são utilizados desde as primeiras civilizações humanas como uma 
forma de desenvolvimento pessoal. Em ensino de biologia esse recurso pode ser muito 
útil no processo de ensino aprendizagem de conteúdos complexos. Dentre os conteúdos 
com elevado grau de compreensão destacamos a “evolução das espécies”. Como 
ferramenta que possa ajudar o professor durante as aulas de biologia, elaborou-se o 
jogo “Dominó Evolutivo”, que aborda o conteúdo de evolução e seus mecanismos. Os 
resultados positivos que poderão ser obtidos estão relacionados principalmente com a 
interação entre os alunos. Negativamente a não participação de alguns alunos podem 
ser um entrave a ser resolvido. Espera-se que este recurso possa contribuir para a 
formação de alunos da educação básica. 

Palavras-chave: Jogo didático, dominó, evolução, avaliação do aluno. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Huizinga (2000) as primeiras civilizações humanas utilizavam-se 

do jogo como um instrumento de aprendizado para o desenvolvimento 

psicológico, social e biológico. Para Kishimoto (1996) o jogo é definido em três 

níveis: 1) o resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um 

contexto social; 2) um sistema de regras; 3) como objeto. O jogo é mais que um 

fenômeno fisiológico ou reflexo psicológico, ultrapassa os limites das atividades 

puramente física ou biológica (HUIZINGA, 2000).  
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Segundo Miranda (2001) por meio de jogos didáticos é possível aprender 

diversos processos relacionados à cognição, afeição, socialização, motivação e 

criatividade. Além disso, os jogos desenvolvem nos jovens a inteligência, 

sensibilidade personalidades e laços de amizades que são fundamentais para o 

conhecimento e construção da pessoa como cidadão (MIRANDA, 2001). Nas 

escolas do Brasil os jogos são utilizados como uma forma de facilitar o ensino 

nas mais diversas áreas do conhecimento. Inclusive a utilização de jogos é 

recomendada nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais 

(BRASIL, 1998).  

Na área das Ciências Biológicas o assunto “Evolução” quando abordado 

nas escolas de educação básica é visto como um assunto difícil por parte dos 

alunos, devido à complexidade dos mecanismos que compõe o processo 

evolutivo (DUARTE et al., 2017). Esses mecanismos são de grande importância 

para o entendimento de que as espécies mudam, onde o ambiente favorece os 

animais mais adaptados, passando essas características para seus 

descendentes (REECE et al., 2015; RIDLEY 2007). 

Diante das informações sobre jogos e evolução, o presente trabalho tem 

como objetivo apresentar um jogo didático de dominó que aborda o assunto 

evolução de uma forma que facilite a aprendizagem de alunos do ensino básico. 

 

METODOLOGIA 

Elaboração das pedras do domino. 

Utilizamos como base para a elaboração do recurso didático o jogo 

conhecido como Dominó. Para a produção do jogo foi primeiramente selecionado 

os pontos principais dos referentes mecanismos, hipóteses e teorias de evolução 

das espécies. Considerando também os aspectos históricos referentes à 

construção de cada mecanismo que explica o processo evolutivo que resultaram 

nas espécies de animais que podemos observar atualmente. Foram 

acrescentados ao jogo os exemplos referentes a cada mecanismo. Após estudos 

sobre cada assunto foram separados seis tópicos, sendo os assuntos que 
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compõem o estudo de evolução: seleção natural, deriva genética, mutação, 

migração, irradiação adaptativa e lamarckismo. Como mostra a tabela a seguir: 

Tabela 2: Conteúdos de evolução e os aspectos utilizados para a elaboração do 

jogo. 

Conteúdo Pontos 
Conceituais  

Figura Histórica Exemplo Total 

Seleção natural 05 01 - 06 

Mutação 05 - 01 06 

Migração 05 - 01 06 

Deriva genética 04 01 01 06 

Irradiação 
adaptativa 

05 - 01 06 

Lamarckismo 04 01 01 06 

 

Confecção das peças de domino. 

As peças foram confeccionadas com base em jogo de domino 

convencional, sendo produzidas 28 peças como no jogo original, combinando os 

pontos principais de cada mecanismo e hipóteses de evolução. Incluindo a peça 

branca conhecida como barata. 

• Uma folha de compensado reutilizada; 

• Uma folha de lixa; 

• Um tubo de Cola-branca; 

• Um rolo de fita adesiva;  

A partir da folha de compensado foram cortadas 28 pedras de dominó 

(Figura 1), medindo 4 cm x 7 cm (Figura 2). Posteriormente as peças foram 

lixadas para diminuir as bordas ásperas das mesmas. Com o auxílio de uma 

tesoura foram recortados das peças de papel para serem fixadas nas partes de 

madeira. As peças para a fixação no compensado foram elaboradas com o 

auxilio do software Microsoft Office Power Point (Figura 3). Para evitar o desgaste 

a peça foi revestida com fita adesiva (Figura 4). Para a aplicação do jogo podem 

ser formadas quatro equipes de até quatro alunos, cada equipe ficara com sete 

peças, e a equipe que possuir a pedra Charles Darwin iniciará o jogo. Ele 
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também pode ser aplicado individualmente, para verificar a aprendizagem do 

aluno. 

                             

                         

 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

Podemos esperar como resultados positivos para a aplicação do recurso 

didático a conexão entre os tópicos pertencentes a um mesmo mecanismo, teoria 

e hipótese que explica a evolução das espécies, como são característicos do 

Figura 1: Folha de compensado 

utilizado para fabricar as pedras de 

dominó. 

Figura 2: Pedras de dominó 

fabricadas a partir da folha de 

compensado. 

Figura 4: Pedras de dominó devidamente 

coladas e revestidas com fita adesiva 
Figura 3: Exemplos de peças. 1. Combinação de 

seleção natural e migração. 2. Carrão da seleção 

natural. 3. Combinação de migração e 

Lamarckismo. 4. Carrão do Lamarckismo. 
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dominó, ou seja, o encaixe das pedras correspondentes feito pelos alunos. Nesse 

sentido, esperamos que a aplicação proporcione aos alunos motivação para a 

aprendizagem do conteúdo, além de melhorar as relações interpessoais entre os 

colegas de classe, uma vez que se trata de um recurso didático que pode ser 

aplicado com quatro equipes compostas por três alunos, sendo isso foi 

observado durante os testes do jogo com os membros de elaboração. Resultados 

semelhantes foram obtidos por Candido et al. (2012) para um recurso didático 

semelhante que tratava de artrópodes. De modo, que poderá ser verificado o 

grau de entendimento dos alunos em relação ao conteúdo ministrado pelos 

professores de biologia. 

Negativamente a não participação por parte de alguns alunos e a falta de 

outros conjuntos de dominós podem ser um empecilho para a realização do jogo, 

o que pode servir de orientação para o professor, e desta forma buscar meios 

que possam resolver o problema e melhorar a abordagem dos temas em sala de 

aula. Portanto, tanto os resultados positivos, como resultados negativos 

decorrentes da utilização do jogo, didático podem ser utilizados para a 

elaboração de estratégias para corrigir as possíveis falhas que por ventura 

aconteçam durante o processo de ensino aprendizagem. O tempo estimado para 

uma partida de dominó evolutivo está estimado em 15 minutos, onde caberá ao 

professor levar o jogo totalmente construído para a sua aplicação em sala de aula 

e apresentar os componentes do recurso didático, de modo que facilite a 

utilização por parte do aluno, atribuindo a ele autonomia para o desenvolvimento 

de suas atividades, mas permitindo recorrer ao professor sempre que necessário 

para mais esclarecimentos. 

O tema evolução deve ser ministrado de modo que permita ao aluno 

estabelecer uma relação lógica do conteúdo coma a vida prática. Portanto, o 

aluno deverá compreender que as espécies de animais existentes hoje são o 

resultado de um processo que ainda está ocorrendo. A avaliação posterior ao 

jogo pode direcionar melhor os esforços do professor no momento de elaboração 

das suas atividades em sala de aula. O jogo quando aplicado ao ensino deve ser 

mais uma ferramenta para facilitar o ensino, não o fim, mais o meio para atingir 

um objetivo maior. 



617 

 

CONSIDERAÇÔES FINAIS 

Os jogos, quando associados ao conteúdo escolar, podem ser um 

instrumento eficaz na elaboração de estratégias que tenham por objetivo 

melhorar o processo de ensino aprendizagem. Nesse sentido, o jogo “Dominó 

Evolutivo” tem por finalidade trazer de uma forma lúdica sobre os principais 

mecanismos do processo evolutivo das espécies. Tanto os resultados negativos 

e positivos são importantes para elaboração de estratégias, pois permitem o 

professor verificar o ponto exato que esteja dificultando o entendimento por parte 

do aluno e manter os pontos que geraram benefícios na aprendizagem dos 

mesmos. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Ciências Naturais. 1998. 

CANDIDO, C.; PRAMPERO, A. C.; SOARES, C. A. P.; GOMES, T. H. P. 

Recursos de ensino e aprendizagem: Elaboração de um material didático sobre o 

tema artrópodes destinado a alunos do ensino fundamental e médio. Cadernos 

da Pedagogia. São Carlos, v.5, n° 10, p. 83-91, 2012. 

DUARTE, T. S.; BATISTA, D. M; DE JESUS, A. K. S.; MEDEIROS, M. H.; 

OKADA, Y.; IKETANI, G. Roleta da Evolução: Uma ferramenta didática para o 

ensino de Biologia no Ensino Médio. In: XI Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências – XI ENPEC Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, SC – 3 a 6 de julho de 2017. 

KISHIMOTO, T. M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. Editora: 

Cortez. São Paulo, 1996. 

MIRANDA, S. No Fascínio do jogo, a alegria de aprender. In: Ciência Hoje, v.28, 

2001. 

HUIZINGA, J. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. 5ª ed. 

Perspectiva. São Paulo, 2000. 

REECE, J. B.; URRY, L. A.; CAIN, M. L.; WASSERMAN, S. A.; MINORSKY, P. 

V.; JACKSON, R. B. Biologia de Campbell. Editora Artmed. 10ª edição. Porto 

Alegre, 2015.  

RIDLEY, M. Evolução. Editora Artmed. 3ª edição. Porto Alegre, 2007. 

 

 



618 

 

QUIMINÓ: JOGO EDUCATIVO COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO-

APRENDIZAGEM DAS NOMENCLATURAS DAS FUNÇÕES QUÍMICAS 

ORGÂNICAS ALDEÍDO, CETONA E ÉSTER 

 

 Fabiana Regina Costa Moreira 
IFAP [moreirafabiana.fm@gmail.com] 

 

Erika Cristine de lima Moreira 
IFAP 

 

Ester Carmo Mendes 
IFAP 

 

Mayara Glinda Silva Martins 
 IFAP 

 

Maria Cristiane Romano Rabelo 
IFAP 

 

Lana Ferreira Lopes 
 IFAP 

 

Angelina Maria de Almeida 
Professora Doutora – IFAP. 

 

RESUMO: As aulas tradicionais, quando trabalhadas apenas de forma expositiva 
tornam-se cansativas, tratando-se de aulas de Ciências exatas esse desafio é maior, 
pensando nisso os graduandos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do 
Instituto Federal do Amapá- campus Laranjal do Jari, trabalharam na confecção de 
material didático para aulas de química orgânica, enfatizando nomenclatura dos 
compostos orgânicos: aldeído, Cetona e éster. Os materiais didáticos são fundamentais 
para os processos de ensino e aprendizagem, a proposta desenvolvida teve por 
objetivos adaptar e confeccionar um jogo didático que auxilia na compreensão e 
aprendizagem do conteúdo de funções orgânicas fazendo com que se aprenda de forma 
dinâmica, e assim colocando-se em prática todo conteúdo absorvido. 
 

Palavras Chave: Jogo Educativo. Química orgânica. Quiminó. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O trabalho trata-se da confecção de um material didático, criado pelos 

alunos do curso superior em Ciências Biológicas, sendo ele o jogo didático 

“Quiminó” produzido com base no jogo dominó, para uso em aulas lúdicas em 
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Química Orgânica, tanto para o ensino médio quanto superior, tendo como base 

o conteúdo de nomenclatura dos compostos: aldeído, cetona e éster. 

Para confecção do jogo didático utilizou-se métodos recicláveis, alinhando-

se a educação ambiental, objetivando demonstrar métodos no qual professor 

pode utilizar em sala de aula e que este poderá produzir através de materiais de 

fácil acesso, tendo assim interdisciplinaridade, e relação de aulas teóricas e 

práticas. 

O jogo didático é um recurso importante para o professor explorar em sala 

de aula, ele apresenta estratégias que despertam o interesse em aprender, pois 

chamam a atenção do aluno, apesar de serem materiais de difícil acesso, por 

outro lado o próprio educador pode confeccioná-los de forma simples e 

sustentável. “[...]O professor ainda encontra muitas dificuldades em sala de aula, 

principalmente no que diz respeito à motivação dos alunos para a aprendizagem.” 

(FIALHO,2008, p.1) 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O ensino de química em sua maioria ainda está preso a métodos 

convencionais de aulas expositivas, onde o aluno fica em sala somente 

recebendo informações, muitas sendo memorizadas e não aprendidas por ele. 

“Vários estudos e pesquisas mostram que o Ensino de Química é, em geral, 

tradicional, centralizando-se na simples memorização e repetição de nomes, 

fórmulas e cálculos, totalmente desvinculados do dia-a-dia e da realidade em que 

os alunos se encontram.” (LIMA,2011, p.5) 

O educador enfrenta diariamente diversos problemas para aplicação das 

aulas práticas, seja por falta de materiais, ou até mesmo por comodidade, 

estando presos ao livro didático, mas há alternativas que podem ser trabalhadas 

em sala de aula de forma simples, gerando grandes resultados, podendo 

acontecer através de aulas lúdicas, que de acordo com Lima (2011, p.3) “As 

atividades lúdicas, no ensino Fundamental e Médio, são práticas privilegiadas 

para a aplicação de uma educação que vise o desenvolvimento pessoal do aluno 

e a atuação em cooperação na sociedade.”  
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As atividades lúdicas ajudam o aluno a absorver o conteúdo de forma 

prazerosa e satisfatória, sendo uma das propostas dessas atividades o jogo 

didático, que conforme Cunha (2012, p.92) “No ensino de química, os jogos têm 

ganhado espaço nos últimos anos, mas é necessário que a utilização desse 

recurso seja pensada e planejada dentro de uma proposta pedagógica mais 

consistente”, deve-se fazer a relação de teoria e prática, de forma que este não 

fuja do seu real objetivo. 

 

“A exploração do aspecto lúdico, pode se tornar uma técnica facilitadora 
na elaboração de conceitos, no reforço de conteúdo, na sociabilidade 
entre os aluno, na criatividade e no espirito de competição e cooperação, 
tornando esse processo transparente, ao ponto que o domínio sobre os 
objetos propostos na obra seja assegurado”(FIALHO, 2007, p.16 apud 
FIALHO, p.3). 

 

Cunha (2012, p.94) articula que “Um jogo pode ser considerado educativo 

quando mantém um equilíbrio entre duas funções: a lúdica e a educativa”. Deve-

se fazer a relação de teoria e prática, de forma que este não fuja do seu real 

objetivo ou seja as atividades devem estar relacionadas aos conteúdos, da matriz 

curricular. 

 “O uso de jogos está descrito nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), pois desenvolve a capacidade afetiva e as relações interpessoais, 

permitindo ao aluno colocar-se no ponto de vista do outro, refletindo, assim, 

sobre os seus próprios pensamentos” (Brasil, 1997, apud FACETOLA, 2012, p. 

248,). Os jogos, portanto, vem estimular o aluno a querer aprender mais, 

motivando a estudar, sendo uma ótima ferramenta para a relação entre os 

educandos e educador. 

 

MATERIAL DIDÁTICO QUÍMINÓ 

 

As aulas tradicionais, sejam de qualquer matéria, quando trabalhadas 

apenas de forma expositiva tornam-se desagradáveis e cansativas, tratando-se 

de aulas de Ciências exatas esse desafio é ainda maior, pensando numa 

alternativa de chamar a atenção dos discentes a fim de melhor aproveitamento 

das aulas e suas finalidades serem alcançadas busca-se cada vez mais introduzir 

na matriz aulas de cunho lúdico, para que de forma dinâmica e divertida se 
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aprenda além das matérias, de forma transversal, socialização, respeito, ética, 

cooperação, entre outras qualidades indispensáveis ao convívio social. 

As aulas lúdicas são atividades complementares através de jogos, 

dinâmicas, o qual despertam no aluno o prazer na participação, que facilita a 

compreensão do conteúdo repassado a ele, em vista disso buscou-se 

confeccionar jogos didáticos na disciplina de química orgânica, objetivando 

despertar no aluno a participação, curiosidade, tendo como resultado 

entendimento sobre os grupos funcionais aldeído, éster e cetona. 

Os aldeídos são compostos orgânicos que apresentam grupo carbonila na 

extremidade da cadeia. Sua nomenclatura IUPAC é feita com a terminação “AL”. 

 Os ésteres são compostos formados pela troca do hidrogênio presente na 

carboxila dos ácidos carboxílicos por um grupo alquila (R) ou arila (Ar). A 

nomenclatura dos ésteres, segundo a IUPAC, é feita escrevendo-se o 

hidrocarboneto com terminação “OATO”. 

As Cetonas são compostos orgânicos que pertencem ao grupo de funções 

oxigenadas. Na sua composição o carbono encontra-se numa ligação dupla com 

oxigênio, que recebe o nome de carbonila. A nomenclatura das Cetonas é feita 

com a terminação “ONA”. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para realização deste material didático iniciou-se 

com uma pesquisa bibliográfica em artigos cientifico, a fim de aprofundar o 

conhecimento já existente, buscando conhecer métodos para a produção deste 

material. Para confecção dos jogos didáticos, alinhou-se o conteúdo de química 

com educação ambiental, o qual se produziu através de materiais recicláveis o 

jogo nomeado como “quiminó”, para confecção deste jogo utilizou-se caixa de 

sapato, cola, fita transparente e o jogo impresso (imagem 01) que foi inspirado no 

jogo Dominó Químico de Fialho (2008), o qual se criou o Químinó contendo 18 

peças (imagem 02). 
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Imagem 01. FONTE: PRÓPRIO AUTOR 2019        Imagem 02. FONTE: PRÓPRIO AUTOR 2019 

 

O químinó é baseado no jogo dominó com enfoque em química orgânica, 

dando ênfase nas nomenclaturas de três compostos orgânicos, sendo eles: 

aldeído, cetona e éster, sendo de um lado da peça a fórmula estrutural e do outro 

o nome desta, se usou também imagens de produtos no qual contêm estes 

elementos, como jujubas, acetonas e formal. 

O jogo químinó foi apresentado de forma expositiva e dinâmica em dois 

dias, o primeiro momento foi como requisito avaliativo da matéria de química 

orgânica, onde os autores expuseram a sua criação, de forma objetiva os 

assuntos que o jogo engloba de modo a facilitar seu entendimento, posterior 

mente os próprios colegas de graduação foram convidados a jogar o químinó.  

No segundo momento o jogo foi apresentado a comunidade escolar como 

um todo, onde as pessoas ficavam à vontade para participar da brincadeira 

educativa, para aprender ou relembrar as nomenclaturas dos elementos citados 

anteriormente, como estímulos usou-se jujubas dispostas em palitos de dentes 

para formar cadeias carbônicas servindo de brinde ao vencedor da partida.  Os 

resultados obtidos em ambos os momentos foram satisfatórios atingindo o real 

objetivo do jogo que é de forma dinâmica e divertida ensinar a temática principal. 
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OBJETIVO 

O jogo tem como objetivo facilitar o processo de ensino aprendizagem bem 

como as relações em sala de aula, tanto professor/aluno, como aluno/aluno 

(BORGES, 2019)  de modo a tornar as aulas de Química mais leves 

interessantes, sem perder o seu real foco que é de levar de forma eficiente o 

ensino de matérias propostas no currículo escolar.  

 

REGRAS DO JOGO QUÍMINÓ 

  As regras do jogo são basicamente as mesmas do tradicional jogo dominó, 

onde se inicia com ‘carrão’ sendo esse o formol/metanal, seguindo de cada 

jogador colocando sua peça de acordo com a nomenclatura exigida; o jogo 

dispõe de 18 peças, sendo 3 jogadores por partida, distribuídas 6 peças para 

cada jogador, o jogo termina quando um dos jogadores coloca sua última peça no 

tabuleiro, sendo que quando um jogador não tiver a peça pedida pela rodada, 

este perde a vez. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É importante que o educador leve para sala de aula alternativas diferenciadas 

de se repassar os conteúdos da matriz curricular, visando que o aluno possa 

exercitar o que lhe é repassado de forma prazerosa e satisfatória, sendo indicado 

para essa inovação aulas lúdicas para auxiliar na fixação do aprendizado e 

socialização de conhecimentos a fim de tornar o ensino mais significativo e por 

tanto eficiente com experiências concretas que elas vivenciam. 
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RESUMO: Com base nos desafios enfrentados pelos professores para o ensino 

de alguns conteúdos na área de ciências biológicas, faz-se necessário o uso de 

recursos pedagógicos que possam auxiliar nesse processo. Assim, este trabalho 

tem como proposta relatar a produção de um material didático, com o objetivo de 

facilitar o ensino-aprendizagem do assunto “deriva genética”. O material 

desenvolvido pode ser utilizado não apenas para explicar sobre deriva genética, 

mas também os conceitos relacionados, “Efeito gargalo” e “Efeito fundador”. 

Apesar de considerado um recurso antiquado, principalmente pelo fato do 

surgimento de recursos mais tecnológicos, o uso de maquetes e a produção da 

mesma por parte dos alunos, ainda se apresenta como um recurso muito eficaz 

para apresentação e explicação de conteúdo. 

 

Palavras-chave: Materiais didáticos-pedagógicos; Ensino de evolução; 

Interação; Ensino-aprendizagem. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Na literatura podemos encontrar muitas discussões sobre a dificuldade do 

professor de sair da inércia regida pelo sistema educacional tradicional e o fato 

de muitas vezes o mesmo não saber como colocar o aluno no centro do processo 

do ensino aprendizagem (BOSCOLI, 2006; BARNI, 2010; LIMA et al., 2016), esse 
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conflito que observamos em uma sala de aula existe apesar dos recursos atuais, 

segundo Lima et al (2016), “é relevante ressaltar que as diferentes áreas da 

ciência, destacando a Genética, na maioria das vezes, ficam restritas apenas ao 

uso do livro didático, deixando de lado os fatores históricos que levaram a 

construção daquele conhecimento (...)” dessa forma, um olhar para além de livro 

didático e da aceitação de uma verdade absoluta, levará o aluno a ser o 

construtor do seu discernimento sobre tudo ao seu redor. 

A esse respeito Buscoli (2016) declara: 

O processo de ensino e aprendizagem precisa centrar-se num currículo 

escolar que ofereça meios que favoreçam análise crítica e construtiva, 

para que o aluno possa desenvolver a capacidade de aprender 

permanentemente, e de modo que os conhecimentos escolares se 

articulem com os movimentos culturais da sociedade. (p. 10) 

 

Seguindo esse contexto, essa articulação deve mobilizar o aluno a se 

questionar, a se tornar curioso não só por aspectos culturais, mas científicos 

também, perguntas contextualizadas no grande campo da evolução, por 

exemplo, podem despertar o interesse para resolução de uma situação e/ou 

problema como: “A caça intensiva às onças pintadas na Amazônia estão 

contribuindo para a diminuição da variação genética da espécie? Essa situação 

atual pode ser considerada um efeito gargalo?”, o professor na posição de 

mediador, precisa auxiliar nessa criação de conexões significativas, levar o aluno 

a responder questões como essa de forma criativa e interativa. 

 Buscou-se então, como didática prática, construir um modelo 

tridimensional, vulgarmente conhecido como “maquete”, para contextualizar o 

tema “Deriva genética”, pois pode ser um recurso didático muito eficaz para a 

apresentação, contextualização e explicação do conteúdo. Levando-se o modelo 

pronto, a aula se torna demonstrativa/ilustrativa, colocando-se os alunos para 

construí-la, foge-se desse parâmetro, pois em sua confecção há uma trilha 

cognitiva, porque “nessa direção, apontam caminhos para o entendimento da 

realidade que o cerca, bem como das relações que se procedem das 

interrelações sociedade/natureza.” (PAULO, 2015, p. 799)  

Segundo Castrogiovanni (2000, p. 74), “a maquete é um modelo 

tridimensional do espaço. Ela funciona como um laboratório geográfico, onde as 

interações sociais do aluno no seu dia-a-dia são passíveis de serem percebidas 
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quase que na sua totalidade.” (apud PAULO, 2015, p. 798) Sob a visão desse 

aspecto de aula interativa, apesar de notoriamente ser considerado um recurso 

antiquado, em comparação ao surgimento de recursos mais tecnológicos, como 

projetor de imagens, a construção de um modelo tridimensional faz com que o 

aluno coloque a “mão na massa”, e se veja como agente transformador do 

ambiente, identificando seus elementos e dinamizando com os outros indivíduos 

da classe, sendo auxiliado sempre pelo professor a aliar essa prática com o 

conhecimento adquirido em sala de aula.  

De acordo com DIAS et al (2012), a utilização de maquetes como 

ferramentas pedagógicas é uma ótima opção para o auxílio na exposição e 

assimilação de assuntos, já que na maneira meramente expositiva percebe-se a 

falta de motivação por parte dos alunos em aprender ou a fazer questionamento 

durante a aula. Almeida (2001, p. 1) crê que as maquetes favorecem o 

desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, pois “os alunos precisam se 

defrontar com problemas, questões significativas a ‘resolver’, o que os leva a 

movimentar o corpo, sair da sala de aula, pensar, observar, colher informações, 

estudar conhecimentos já produzidos, discutir, propor interpretações (...)” (apud, 

PITANO e ROQUÉ, 2015, p. 277) 

Portanto, a maquete é um recurso simples e importante que pode ser 

utilizado pelo docente no ensino com aplicabilidade construtiva e interação com 

saber e prática, eles são ótimos recursos para que os alunos possam visualizar 

os objetos em tamanho maior e deixar de lado um pouco as observações de 

desenhos do livro ou data show, ou até mesmo suprir a falta destes. Nesse 

sentido, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver um material didático 

afim de facilitar o ensino-aprendizagem do assunto deriva genética. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Inicialmente para a produção do material didático, que se trata de uma 

maquete representando o “Efeito Gargalo” e “Efeito Fundador”, houve um 

planejamento quanto a escolha dos materiais e de como os mesmos 

estruturariam a maquete. A maquete foi construída com massa de papel (machê), 

utilizando papel higiênico e cola branca, como demonstrado na figura 1. 
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Utilizamos uma folha de isopor que foi recortada e estruturada para ser a 

base da maquete (figura 2), utilizou-se também alguns outros recortes para os 

detalhes que à compõe (figura 3), após pronta a base de isopor, a massa de 

papel foi utilizada para moldar a paisagem fictícia (árvore, pedra, rio) em seguida 

a maquete foi exposta ao sol para secar. Por fim, o projeto foi finalizado com a 

pintura e colagem dos elementos figurativos, como mostrado na figura 4 a 

maquete pronta. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Desastres ecológicos, como incêndios florestais, inundações, 

desmatamentos, etc., podem reduzir tão drasticamente o tamanho de uma 

população que os poucos sobreviventes não constituirão uma amostra 

Materiais usados: Papel higiênico, Cola de papel, Isopor, Tinta guache, Brinquedos 

(cavalinhos, jacaré), Cola de silicone, Bastão de cola quente, Fio de lã, Pincéis, 

E.V.A. 
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representativa da população original, do ponto de vista genético. Assim, por 

acaso e não por adaptação ao ambiente, certos alelos podem ter sua frequência 

subitamente aumentada, enquanto outros podem simplesmente desaparecer. 

Esse fenômeno é denominado deriva gênica (AMABIS et. Al, 2004). 

Existem dois conceitos relacionados à deriva genética são eles: efeito 

gargalo de garrafa e efeito fundador. A redução drástica do tamanho de uma 

população é chamada efeito gargalo, porque é como se apenas uma parte da 

população conseguisse passar pela abertura estreita do gargalo de uma garrafa, 

com isso, há grande perda de variabilidade genética e a distribuição genética das 

populações poderá, nesse caso, ser bastante afetada (LINHARES et. Al, 2016). 

Uma alteração na frequência alélica pode ocorrer ainda quando um 

pequeno grupo de indivíduos de uma população migra para um novo habitat. 

Nesse pequeno grupo, a distribuição dos alelos pode ser diferente da que ocorre 

na população original, causando uma alteração na frequência dos alelos em 

relação àquela população. Esse tipo de deriva genética é chamado efeito do 

fundador (LINHARES et. Al, 2016). 

Na maquete deste trabalho, foi desenvolvida uma representação de um 

ambiente natural com o intuito de abordar esse assunto, dentre seus elementos 

temos uma população de cavalos – como se trata de um assunto de genética, os 

genes estão expostos na lateral dos mesmos, e em contrapartida à essa 

população temos um jacaré, que representa o predador, o causador da predação 

aleatória desses cavalos. A história que pode ser contada de acordo com a 

criatividade do professor, ou até mesmo dos alunos, nesta em especifico, os 

cavalos são predados aleatoriamente pelo jacaré, selecionando determinados 

genes de determinados indivíduos, nisso já temos o efeito gargalo exemplificado, 

em continuação, os indivíduos que sobreviveram realizam migração e 

consequentemente povoam uma outra localidade, os seus descendentes terão 

variação genética diferente e significativamente menor em comparação à primeira 

população, e isso, por fim, caracteriza o efeito fundador, pois a partir de 

determinados genes criou-se uma nova população diferenciada. 

O recurso não é autoexplicativo e esse é um dos principais pontos 

positivos, pois exige que o professor interaja com os alunos para poder explicar o 

assunto através da maquete, ou levar os mesmo a chegar à conclusão desejada, 
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ou à uma conclusão interpretada de modo que faça sentido. Em relação a uma 

provável barreira que possa ser encontrada em sala de aula, concordo com 

Pitano e Roqué, que realizaram uma oficina e relataram que:  

“os participantes acreditavam que a confecção de maquetes poderia 

tornar-se, basicamente, uma produção de “lixo”, deixar de ter utilidade. 

Entretanto, ao término, perceberam que poderiam reutilizar a mesma 

maquete várias vezes, já prontas, para abordar diversos assuntos.” 

(2015, p. 281). 

 

O fator “reutilização” está presente em todos os aspectos desse material 

didático e pode ser apreciado desde a produção da maquete, se utilizando de 

produtos que poderiam ir para o lixo – por isso os materiais escolhidos para esta 

maquete foram, de certa forma alternativos, para facilitar o custeio de produção –, 

até após a confecção e utilização, disseminando-se a ideia para o corpo docente 

e orientando os alunos a não deixar que a maquete perca a utilidade. Quanto a 

aplicação prática, o ideal é que ela sirva como ponto central da explicação, o 

professor deve movimentar os elementos da maquete conforme for explicando os 

fenômenos genéticos, além disso o docente pode buscar alternativas que 

agreguem mais, como dinâmicas, estudos dirigidos, etc.  

Esta maquete não é um simples recurso visual, foi criada com o objetivo 

de significar o conteúdo estudado, desde o planejamento até a conclusão do 

projeto, buscou-se obter uma dinâmica em que se cria/aprendendo, um momento 

de intensificação do processo de aprendizagem, pois o aluno poderá visualizar 

por meio de exemplos de sua própria criatividade, ações instintivas dos animais e 

seus efeitos ocasionais na natureza.  
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RESUMO: No mundo em que vivermos ocorrem diversas transformações tais como: 
formações de montanhas, vulcões, terremotos, entre outras. Transformações essas que 
são estudadas como parte do ensino das Placas Tectônicas. O presente estudo teve 
como objetivo destacar a importância da utilização de materiais didáticos para o ensino 
da Tectônica de Placas. Os dados obtidos nos permitiram dizer que a maioria dos 
professores prefere utilizar o método tradicional em suas aulas e que os alunos gostaram 
da aula expositiva, afirmando que contribuiu para a sua aprendizagem. Com base nos 
resultados é notável a necessidade da utilização de recursos didáticos pelos professores 
em suas aulas de Placas Tectônicas, pois assim os alunos compreendem e fixam o 
assunto de forma mais fácil. 

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, Ensino de geociências, Ensino fundamental, 

Planeta Terra, Recursos paradidáticos. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente os professores de Ciências encontram bastante dificuldades 

para ministrarem suas aulas e obterem resultados positivos, resultados estes que 

refletem a troca de saberes entre o professor e o aluno. O professor ao entrar em 

sala é consciente de seus objetivos e na busca para concretizar tais alvos, ele 

precisa utilizar metodologias que venham chamar a atenção dos alunos, 

contribuindo no processo de compreensão do conteúdo ministrado. 
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Muitas vezes os conteúdos associados aos estudos da Terra são 

complexos e necessitam que os alunos participem de aulas de campo, onde irão 

vivenciar a teoria aprendida em sala de aula (Almeida et al., 2015). Contudo, nem 

sempre é possível devido à escassez de recursos financeiros ou pela dificuldade 

logística. Assim, vem a necessidade de trazer essa realidade para sala de aula 

através de materiais didáticos que ajude no melhor entendimento dos alunos 

(Rodrigues e Silva, 2013). 

Este relato vem tratar sobre a experiência vivida por três alunas de 

Graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural da Amazônia, 

Mesorregião do Nordeste Paraense e município polo da Microrregião de Tomé-

Açu. No primeiro momento, as discentes confeccionaram materiais didáticos para 

serem aplicados em sala de aula com o intuído de se obter resultados sobre a 

importância da utilização desses recursos em ministrações de aulas, pois é 

observada a falta de utilização deles pelos docentes no Ensino de Ciências. 

Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo destacar a 

importância da utilização de materiais didáticos para o ensino da Tectônica de 

Placas para alunos do 6º ano do ensino fundamental, com o uso de maquetes, 

jogos e outros. Para a elaboração deste trabalho foi preferível trabalhar com uma 

turma que já houvesse estudado sobre as Placas Tectônicas, porém sem a 

utilização de recursos didáticos, assim, ao ministrar a aula com os materiais 

didáticos pode-se obter resultados mais precisos sobre a importância desses 

recursos em sala de aula. 

  A experiência foi vivenciada por meio de uma aula expositiva com a 

utilização de materiais didáticos que foram desenvolvidos e aplicados com os 

alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Luterana do CIM Trindade de 

Tomé-Açu, localizada no município de Tome- Açu, PA.   

Para melhor compreensão da turma sobre o tema camadas da Terra, 

realizou-se uma atividade de ilustração utilizando massinhas de diversas cores 

no qual cada cor representava uma camada da Terra (Figura 1). 
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Figura 1: Massinhas representando as camadas da Terra. (Fonte: Autoras do 

presente trabalho). 

 

Posteriormente, se explicou aos alunos os tipos de limites em que as 

placas tectônicas se movimentam. Para falar sobre os movimentos divergentes e 

convergentes utilizou-se uma maquete (Figuras 2 e 3). Para explicar sobre o 

movimento transformante uma nova maquete foi produzida (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 e 3: Maquete utilizada para representar os limites divergente e 

convergente, respectivamente. (Fonte: Autoras do presente trabalho). 
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Figura 4: Maquete representando o limite transformante. (Fonte: Autoras do 

presente trabalho). 

 

Depois da aula expositiva em sala de aula houve a aplicação de um 

quebra-cabeça das placas tectônicas (Figura 5), com o objetivo de fazer com que 

os alunos fixassem os nomes das placas e os tipos de movimentos. O quebra-

cabeça era composto por diversas setas que simbolizavam os tipos de limites 

entre as placas. Para a confecção do quebra cabeça foi utilizado um modelo de 

mapa (Ciência hoje...).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mapa das Placas Tectônicas. (Fonte: Autoras do presente trabalho). 

 

Após a aplicação do jogo quebra- cabeça, houve uma adaptação da 

brincadeira morto-vivo com os alunos. A brincadeira desenvolvida estava 

relacionada aos tipos de movimento das placas. Para a finalização da aula 

expositiva foi aplicado um questionário elaborado com 8 perguntas para o total de 
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38 alunos, com o objetivo de colher respostas relacionadas aos recursos 

utilizados em sala. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa realizada foi compatível com as expectativas, pois a aula 

expositiva trouxe resultados significativos sobre o assunto da Tectônica de 

Placas. Os alunos afirmaram que esses recursos ajudaram numa melhor 

compreensão dentro da sala de aula. 

Observou-se a grande deficiência da utilização de matérias didáticos nas 

aulas e que a maioria dos professores ainda se utilizam apenas do método 

tradicional de educação. Com a aula expositiva os alunos se sentiram mais 

atraídos devido ser uma metodologia pouco aplicada e que permite uma 

compreensão de forma mais rápida e eficaz. 

Com os questionários se observou que 97% dos alunos já haviam 

estudado sobre o assunto Placas Tectônica antes da aula expositiva. Segundo a 

pesquisa, 79% dos alunos afirmaram que o professor não utilizou recursos 

didáticos na aula sobre Placas Tectônicas.  

Ao analisar as respostas da terceira e quarta questão, percebeu-se que 

95% dos alunos gostaram da aula expositiva com recursos didáticos e que os 

mesmos afirmaram que a aula contribuiu para a sua aprendizagem. As aulas com 

utilização de recursos didáticos são mais motivadoras e menos cansativas 

quando comparada ao método tradicional (Castoldi e Polinarski, 2009). Isso 

justifica o fato dos alunos terem uma maior compreensão já que eles se sentem 

mais atraídos para esse tipo de aula. 

Segundo Melo (2000), atividades lúdicas ajudam no conhecimento dos 

alunos em áreas cognitivas, físicas e sociais, facilitando assim a sua assimilação. 

Esse pensamento pode ser discutido com base nas respostas da quinta questão, 

no qual 84% dos alunos concordam que as aulas com materiais didáticos 

facilitam a aprendizagem em sala de aula. Na sexta questão notou-se que 
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metade dos alunos possuíam dificuldades para assimilarem o assunto e as suas 

dúvidas foram tiradas depois da aula expositiva. 

A sétima questão teve uma característica avaliativa, no qual os 

participantes deram notas de 5 a 10 para a aula expositiva. Após analisar as 

respostas percebeu-se que 49% dos alunos classificaram a ministração da aula 

com nota 10 e 10% atribuíram notas entre 5 e 7. A última pergunta do 

questionário foi um assunto aberto que permitiu aos alunos apresentarem seu 

ponto de vista em relação à aula expositiva. Entre as respostas, destacam- se: 

Entrevistado 1 - Bom além de relembrar é muito mais divertido, e eu 

queria que todas as aulas fossem assim. 

Entrevistado 2 - É legal que ensina a interagir e no mesmo tempo 

aprender. 

Entrevistado 3 - Muito divertida e legal, e eu achei que desse modo a 

gente pode aprender de uma forma divertida. 

Entrevistado 4 - Eu achei bem legal, deu de aprender várias coisas, tirar 

algumas dúvidas também. É bom as vezes sair um pouco da rotina de 

uma aula normal. Eu gostei muito da aula de hoje. Espero que tenha 

outras assim! 

Entrevistado 5 - Eu achei muito legal antes eu não tinha entendido as 

placas tectônicas agora eu aprendi mais com os materiais didáticos. 

Entrevistado 6 - Muito divertida e legal quero mais. 

Diante das respostas dadas pelos alunos é possível sentir o prazer de 

dever cumprido, pois os mesmos aprenderam de forma mais eficaz e divertida, 

como foi citado pelos próprios alunos. Na teoria, sabe-se da importância da 

utilização de recursos didáticos, mas na prática temos uma realidade bem 

diferente. Compreende-se a tarefa árdua de um professor para ministrar suas 

aulas: fazer planos de aulas e avaliações para muitas turmas, trabalhar com 

diferentes realidades, entre outros. Em alguns momentos cabe ao professor o 

papel de conselheiro e psicólogo, tendo dessa forma a função de amparar e 

compreender os seus alunos. Quanto à elaboração de materiais, cabe ao 

professor em muitas vezes ser o seu próprio financiamento e isso remete a 
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realidade das escolas, no qual muitos optam na transmissão de conhecimento 

através da metodologia tradicional.  

 

CONSIDERAÇÃO FINAL 

Com base na experiência vivida e nos resultados obtidos é notável a 

necessidade da utilização de recursos didáticos pelos professores em suas aulas 

de Placas Tectônicas, pois assim os alunos compreendem e fixam o assunto de 

forma mais fácil. Através dessa vivência obteve-se resultados positivos e que nos 

levaram a concluir que a utilização de materiais didáticos é sinônimo de bons 

resultados, então precisa-se fazer esforço e não olhar as dificuldades. 
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RESUMO: Esta produção aborda a importância das tecnologias no processo de ensino e 
aprendizagem no âmbito das aulas de Ciências, realizada por meio de uma pesquisa 
bibliográfica, na qual a educação se defronta com uma dupla adversidade: adequar-se 
as evoluções tecnológicas e direcionar o percurso de todos para a dominação e a 
manipulação crítica desses novos meios.  Desta maneira, o objetivo do trabalho é 
destacar a relevância das práticas tecnológicas no ensino das aulas de Ciências, como 
recursos pedagógicos no contexto educacional, enfatizando que estas estão modificando 
a comunicação no mundo, além de, ressaltar os desafios do professor quanto à inserção 
das tecnologias nas práticas de ensino, uma vez que, as novas metodologias 
educacionais influenciam no perfil do aluno. 

Palavras-Chave: Tecnologias; Ciências; Recursos Pedagógicos; Contexto Educacional. 

 

INTRODUÇÃO  

Na atualidade, o mundo está marcado pelos grandes avanços tecnológicos 

que interferem nos mais diversos segmentos da sociedade, resultando alterações 

econômicas, sociais, políticas, culturais, abalando, também educandários e o 

próprio desempenho profissional do ensino. Isto acaba refletindo nos modelos de 

atividades estabelecidas em sala de aula, na qual a educação se defronta com 

uma dupla adversidade: adequar-se as evoluções tecnológicas e direcionar o 

percurso de todos para a dominação e a manipulação crítica desses novos 

meios. 

Baseando-se nesse pressuposto, o progressivo avanço das tecnologias 

modificam-se notadamente os procedimentos de comunicação abarcando todos 

os segmentos da sociedade, e, quando introduzido no contexto educacional, 
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possibilita o desenvolvimento da aprendizagem de maneira a atender as 

existentes carências dos alunos, ou melhor, possibilitar um Ensino de Ciências 

com destino ao desenvolvimento da cidadania. 

Desta maneira, o objetivo do trabalho é destacar a relevância das práticas 

tecnológicas no ensino das aulas de Ciências, como recursos pedagógicos no 

contexto educacional, enfatizando que estas estão modificando a comunicação 

no mundo, além de, ressaltar os desafios do professor quanto à inserção das 

tecnologias nas práticas de ensino, uma vez que, as novas metodologias 

educacionais influenciam no perfil do aluno. 

O DESAFIO DO PROFESSOR QUANTO À INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS 

NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

A educação é uma das áreas que mais se beneficiam, pois uma melhor 

aprendizagem é uma das consequências de uma boa educação. Desde 

professores criando o seu próprio material e disponibilizando online, a criação de 

grupos no WhatsApp com conteúdo de Ciências, permitindo que os alunos 

aprendam também quando não estão na escola, são exemplos da importância 

das tics no ensino e no estudo das Ciências.  

Sendo assim, observa-se aí que a tecnologia se torna muito importante no 

ensino de Ciências, como, ter acesso a imagens, a vídeos, que mostram as 

etapas de uma reação química, como são os órgãos com a estrutura de um 

órgão, como é uma célula. Nota-se que são estruturas que ocorrem nos seres 

vivos, que por sinal são muito difícil de ver, algumas são muito pequenas, 

fazendo com que dificulte muito para que o aluno visualize essas estruturas e 

também tem casos de organismo que estão em locais muito distantes do aluno, 

como outros países, outros continentes e as vezes através de vídeos, imagens é 

possível ver esse organismos, esses seres vivos tão distantes. Então, a 

tecnologia, contribui muito para que o aluno visualize o organismo, a estrutura do 

organismo em tempo real, principalmente nos tempos de hoje aonde os alunos 

são muito mais visuais do que de leitura.  

 O uso das tecnologias na educação tem contribuído para que isso ocorra 

e, neste sentido, o aproveitamento destes recursos é fundamental para 

enriquecer e diversificar significativamente o processo de ensino e aprendizagem. 
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Como consequência, ocorre a inovação nas aulas de ciências, a interação, a 

reflexão, o desenvolvimento do senso crítico e da criatividade, estimulando ações 

cooperativas e socializadoras entre professores e alunos, escola e comunidade, 

desencadeando a construção coletiva de saberes. (OLIVEIRA, 2001). 

Diante dessa realidade tecnológica, cabe à escola e aos professores, 

buscarem novas práticas pedagógicas, para tornar o ensino mais eficaz em sala 

de aula e inovador, visando transformar o paradigma de ensino, onde o processo 

pedagógico é pautado na reprodução do conhecimento, na cópia e na imitação.  

Segundo (FERREIRA, 2002), o professor está sendo desafiado a 

transformar suas formas de ensinar sem abandonar os objetivos propostos por 

sua área de atuação. Diante disto, a utilização de tecnologias no ensino possui 

potencial para revolucionar o sistema educacional, promovendo a cooperação 

entre alunos e uma aprendizagem mais ativa.  

O uso das tecnologias pode facilitar a aquisição de conhecimentos, 

propiciando com que a abordagem dos conteúdos ocorra de maneira interativa, 

investigativa e dinâmica, relacionando conteúdo com o contexto real, deixando de 

ser uma transmissão restrita de conhecimentos, com a memorização de 

conceitos. 

Neste contexto é fundamental o papel do professor como formador, 

orientador, estimulador do processo de ensino e aprendizagem. Um profissional 

que necessita de atualização constante, desenvolvendo um olhar crítico, em 

relação à realidade em que atua, com ações educativas que valorizem as 

experiências de vida, resgatando o interesse e autoestima do aluno, de uma 

forma interativa, colaborativa e dinâmica. Podendo inclusive possibilitar a 

autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 

organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, veiculados por 

diversos meios de informação, possibilitando um ambiente que desafia o aluno e 

motive para a exploração, reflexão, depuração de ideias e a descoberta. 

(ALMEIDA, 2001).  

Desta maneira, entende-se e concorda-se que a qualidade está no 

conteúdo que deve ser bem planejado e disponibilizado de modo que seja 

possível a aquisição de conhecimento pelo aluno, pois a mídia deve ser 

adequada ao conteúdo, sendo que é preciso que o professor tome para si a 
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tarefa de planejar o material didático e a metodologia a ser utilizada no processo 

de ensino. 

A tecnologia serve é para a aula, para a aula ser diferente. A tecnologia 

por si só não produz aprendizado renunciando o papel do docente, é somente 

equipamentos disponibilizados para sofisticar o ensino e a aprendizagem. 

Tecnologias não recusam o docente de Ciências, mas sim contribuem para o 

aprimoramento de metodologias implementando alternativas diversificadas em 

sala de aula, ausentando-se do modelo de ensino tradicional vigente. O docente 

deve possuir muita sensatez, uniformidade e prudência para assim alcançar os 

objetivos pedagógicos, transformando discentes ativos em pessoas atuantes no 

progresso da solidificação do conhecimento. 

Para MORAN, (2006, p.33), é importante humanizar as tecnologias como 

meios importantes; caminhos para facilitar o processo de aprendizagem. É 

importante também inserir as tecnologias nos valores, na comunicação afetiva, 

na flexibilização de espaço e tempo de ensino-aprendizagem. 

Torna-se evidente, portanto, que a prática é essencial para o ensino de 

ciências, havendo à necessidade do docente mais do que dominar os conteúdos 

e ter uma boa didática, é fundamental que transcorra uma conexão entre fazer 

ciências e ensinar ciências. 

 

CONSIDERAÇÕES 

A abordagem da temática o uso das tecnologias no ensino de ciências 

proporcionou identificarmos que ainda é desafiador a inserção das tecnologias no 

contexto educacional.  

Diante disso, constatou-se que a utilização de tecnologias em sala de aula 

é uma necessidade premente, a frente das transformações que estão 

acontecendo na sociedade da informação e faz-se necessário refletir sobre a 

utilização das novas tecnologias em sala de aula não no sentido de reposição do 

quadro, material didático, mas como um mecanismo simplificador da atividade do 

professor e do ensino, de maneira a colaborar em direção a uma aprendizagem 

considerável, prazerosa, proativa e dinâmica que é considerada uma das 

prováveis chaves para melhorar ou até mesmo impulsionar o ensino, que é tão 
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desconceituado pelos discentes e duramente criticado por pesquisas e 

especialistas. 

Para tanto, salienta-se também sobre a formação continuada dos 

docentes, com a finalidade de que possam ter integral capacidade de efetivar o 

indispensável propósito da educação: preparar cidadãos questionadores, que 

tenham a convicta capacidade de interceder nas resoluções sociáveis, 

governamentais, científicas e tecnológicas, além de colaborar para o 

desenvolvimento da sociedade de modo geral. 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento de músicas que 
podem ser utilizadas como recurso para o ensino de conteúdos de meio ambiente. Foi 
realizado um levantamento de músicas que abordassem esse tema em plataformas de 
busca especializadas na internet. A partir da identificação, as músicas foram 
categorizadas de acordo com: título, autor, ano, conteúdos biológicos sobre meio 
ambiente e trechos que exemplificassem tal relação. Foram identificadas 20 músicas, 
cujas letras são compostas principalmente por elementos sobre a ação antrópica no 
meio ambiente e o enaltecimento da natureza, com variados ritmos e cantores de 
diferentes regiões do Brasil. Consideramos que tais músicas podem ser utilizadas como 
ferramentas para potencializar as aulas de biologia e ciências. 
 
Palavras-chave: Música, Meio Ambiente, Ecologia, Residência Pedagógica. 

 

INTRODUÇÃO 

Na educação escolar, da mesma forma que se utiliza ilustrações, ou jogos 

entre outros métodos de ensino para contribuir no entendimento de determinados 

conceitos, a música pode ser uma excelente ferramenta facilitadora no processo 

de ensino aprendizagem, haja vista que a música é “uma forma de comunicação, 

de linguagem, pois por meio do significado que ela carrega e da relação com o 

contexto social no qual está inserida, ela possibilita aos sujeitos a construção de 

múltiplos sentidos singulares e coletivos” (MAHEIRIE, 2003, p. 1-2).  

Andrade (2012), diz que a música é uma linguagem cujo conhecimento se 

constrói, e através dela as aulas dos professores que a utilizam tornam-se mais 

dinâmicas favorecendo um ambiente prazeroso para o processo de ensino 

aprendizagem. Ainda segundo a autora, a música é algo já difundido no cotidiano 

das pessoas, e como uma ferramenta que contribui na formação integral do ser 

humano, ela proporciona um contato do educando com o mundo letrado e lúdico, 
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agindo como um instrumento facilitador e motivador no processo de formação 

(FREITAS et al., 2014). No âmbito educacional podemos considerar que: 

A música é uma habilidade a ser trabalhada e explorada pelos alunos. A 
música passa a ser um elo entre o lúdico e o ensino tornando o 
processo de aprendizagem mais prazeroso. Ela é um instrumento de 
grande potencial, pois no cenário escolar tem forte contribuição para a 
aprendizagem dos alunos, os envolvendo com o tema proposto, 
proporcionando assim uma socialização e a satisfação do discente 
(SILVA et al., 2015, p. 4). 

 

Segundo Jagher e Shimin (2014), a música como recurso pedagógico é 

uma maneira simples, dinâmica e contextualizada, de aproximação da realidade 

dos estudantes, ajudando no diálogo entre professor e aluno e favorecendo 

também a interdisciplinaridade. Portanto, a utilização de músicas que contenham 

em sua letra elementos que proporcionem uma discussão paralela ao que se 

ensina em sala, pode ser muito útil para o ensino aprendizagem de biologia em 

ambos os níveis.  

Partindo dessas considerações, sobre a potencialidade da utilização da 

música como um recurso de ensino, este trabalho tem como objetivo apresentar, 

como resultado de pesquisa em andamento, uma coletânea de músicas que 

podem ser utilizadas no ensino de biologia como recurso para o ensino de 

conteúdos de ecologia e meio ambiente.  

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho demonstra resultados parciais de uma pesquisa em 

desenvolvimento que ocorre no âmbito do Programa Residência Pedagógica com 

o núcleo de Ciências Naturais e Biologia da Universidade Federal do Pará - 

Campus de Bragança/PA. O Programa Residência tem como objetivo fortalecer 

as licenciaturas, por meio do desenvolvimento de projetos de ensino que 

fortaleçam o campo da prática e conduzam o licenciando a exercitar de forma 

ativa a relação entre teoria e prática profissional docente. 

A pesquisa se desenvolve em uma das escolas-campo do Residência, a 

EEEFM Profª Yolanda Chaves, na qual atuam oito residentes e dois residentes 

voluntários junto com o professor preceptor de Biologia. A pesquisa buscará 

analisar o desenvolvimento de uma Mostra Cultural e Artística que ocorrerá na 

Semana do Meio Ambiente em junho de 2019. O objetivo da Mostra Cultural e 
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Artística será abordar a temática ambiental através de atividades envolvendo 

vários estilos artísticos: músicas, filmes, fotografias, textos literários, etc.  

Como primeira etapa para desenvolver as atividades de ensino para a 

Mostra, especificamente com as músicas, foi realizado um levantamento de 

músicas que abordassem o tema de meio ambiente em plataformas de busca na 

internet, nos sites do Google e YouTube, e em plataformas digitais 

especializadas: YouTube Music e Spotify.  

A partir da identificação das músicas, as mesmas foram categorizadas de 

acordo com seus respectivos títulos, autores, ano, conteúdos biológicos 

envolvidos sobre meio ambiente e trechos que exemplificassem tal relação. A 

análise consistiu em leitura e interpretação da letra das músicas concomitante 

categorização das mesmas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir do levantamento e análise das músicas, foram identificadas 20 

músicas cujas letras são compostas por elementos que possibilitam sua 

utilização em sala de aula como ferramenta no ensino de assuntos de meio 

ambiente e ecologia. As músicas selecionadas apresentaram uma variância entre 

gêneros musicais como: Forró (3), Música Popular Brasileira-MPB (13), Rock (1), 

Rap (1) e Música Infantil (1), totalizando 20 faixas de músicas. O Quadro 1 abaixo 

apresenta as músicas e suas respectivas informações autorais e trechos que 

fazem referência a conteúdos biológicos sobre meio ambiente. 

 

Quadro 2. Músicas de autores brasileiros que contém conteúdos biológicos em 

sua letra (continua). 

Música Conteúdos biológicos 

envolvidos 

Trechos que exemplificam 

“Asa Branca” de 

Luiz Gonzaga e 

Humberto Teixeira 

(1947) 

Seca no sertão (característica 

do bioma local, a Caatinga), 

Importância biológica da água.  

“Que braseiro, que fornalha, 

Nem um pé de plantação, 

Por farta d’água perdi meu 

gado” 

“Xote da poluição” 

de Chico César 

(1989) 

Seca, poluição da terra, 

poluição do ar e das águas. 

“Cadê a flor que estava aqui? 

Poluição comeu [...] E o 

peixe que é do mar? 

Poluição comeu. E o verde 
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onde que está? Poluição 

comeu”. 

“Tá?” de Mariana 

Aydar (2009) 

Desmatamento, poluição dos 

mares e ar. 

“Você deixou na mata uma 

ferida expos, Você descore 

as cores do coral na cos, 

Você aquece a Terra e 

enriquece a cus, Do roubo, 

do futuro e da beleza, augus” 

“Manguetown” de  

Chico Science e 

Nação Zumbi (1996)  

Poluição e ocupação e dos 

manguezais. 

“Fui no mangue catar lixo, 

Pegar caranguejo, Conversar 

com urubu”. 

“O cio da terra” de  

Chico Buarque e 

Milton Nascimento 

(1978) 

Manejo Conservação do solo e 

ciclos biogeoquímicos. 

“Afagar a terra, Conhecer os 

desejos da terra Cio da terra, 

a propícia estação E 

fecundar o chão”. 

“O rio” de Marisa 

Monte, Seu Jorge, 

Arnaldo Antunes e 

Carlinhos Brown 

(2006) 

Ciclo da água, importância 

biológica da água.  

“Essa certeza, a ciência nos 

dá, Que vai chover quando o 

sol se cansar, Para que 

flores não faltem jamais”. 

“Passaredo” de 

Chico Buarque e 

Francis Hime (1976) 

Impactos antrópicos na 

natureza e diversidade de 

aves. 

“Voa, macuco, voa, viúva, 

Utiariti, Bico calado, Toma 

cuidado, Que o homem vem 

aí ”. 

“Planeta Água” de 

Guilherme Arantes 

(1983) 

Importância biológica e social 

da água.  

“Águas escuras dos rios, Que 

levam, A fertilidade ao 

sertão, Águas que banham 

aldeias, E matam a sêde da 

população”. 

“Sobradinho” de Sá 

e Guarabyra (1977) 

Desmatamento e impactos 

ambientais e sociais causados 

por represamento de rios. 

“O homem chega, já desfaz a 

natureza, Tira gente, põe 

represa, diz que tudo vai 

mudar. O sertão vai virar 

mar, dá no coração, O medo 

que algum dia o mar também 

vire sertão”. 

 

 

https://www.cifraclub.com.br/sa-guarabyra/
https://www.cifraclub.com.br/sa-guarabyra/
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Quadro 3. Músicas de autores brasileiros que contém conteúdos biológicos em 

sua letra (conclusão). 

Música Conteúdos biológicos 

envolvidos 

Trechos que exemplificam 

“Borzeguim” Tom 

Jobim  (1987) 

Diversidade ecológica e 

conservação . 

“Deixa o mato crescer em 

paz [...] Não quero fogo, 

quero água [...] Deixa o tatu-

bola no lugar, Deixa a 

capivara atravessar [...] 

Dizem que o sertão vai virar 

mar, Diz que o mar vai virar 

sertão Deixa o índio” 

“Todo dia era dia de 

índio” de Jorge 

Menezes (2015) 

Ecologia e conservação, 

desmatamento, poluição da 

água e do ar. 

“Protegendo o equilíbrio 

ecológico, Da terra, fauna e 

flora pois na sua história, O 

índio é exemplo mais puro, 

Mais perfeito mais belo, 

Junto da harmonia da 

fraternidade “ 

“Poluição do ar” de  

Rafael Charrete & 

Elias Dija (2012) 

Poluição do ar e incêndios 

florestais. 

“Você já parou pra imaginar o 

que polui o nosso ar? [...] A 

fumaça e os gases liberados 

pelas fábricas, E os 

automóveis [...] Os incêndios 

na floresta, Na mata e na 

selva”. 

“Amazônia” de 

Roberto Carlos 

(1989) 

Desmatamentos e poluição do 

ar. 

“Sangue verde derramado, O 

solo manchado, Feridas na 

selva [...] Quando a fumaça 

no ar, Arde nos olhos de 

quem pode ver, Terríveis 

sinais, de alerta, desperta, 

Pra selva viver ”. 

“Saga da Amazônia” 

de Geraldo Azevedo 

(1984) 

Desmatamento.  “E trouxe dragão-de-ferro, 

pra comer muita madeira [...] 

Prá o dragão cortar madeira 

e toda mata derrubar”. 

“Floresta 

amazônica” de 

Charles Daniel 

(2010) 

Desmatamento e Poluição do 

ar. 

“O brilho do sol não mais 

encanta, Em resposta a 

poluição. [...] A natureza 

chora pela desmatação”. 
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“Panorama 

ecológico” de 

Erasmo Carlos 

(1978) 

Ecologia, diversidade de fauna 

e flora, impactos antrópicos à 

natureza. 

“Odoratas com defeitos, E 

homens perfeitos [...] Curiós 

desafinados, E homens 

imaculados” 

“Poluição” de 

Hosvelhas (2006) 

Poluição do ar e os impactos 

causados às plantas e 

animais. 

“È uma tristeza ver o céu 

marrom, Os pássaros 

sofrendo as árvores 

morrendo, O meio ambiente 

desaparecendo, Eu não 

estou entendo, Cadê o 

oxigênio?”. 

“Poluição” de A.R.S 

(2015) 

Poluição do ar. “Poluição tomou conta sem 

se perceber, Fumo quatro 

cigarros sem nada acender, 

Pequenos carros poluem 

mais que aviões Fábricas, 

trilhos e trens com seus 

vagões” 

“Rap das águas” de 

Mano Careca (2010) 

Conservação do meio 

ambiente e da água. 

"Aí comunidade se liga na 

mensagem que agora eu vou 

passar [...] Temos que mudar 

nossa maneira de agir, 

Preservar o que é nosso, pra 

no futuro existir, Pois a cada 

dia que passa a água vai 

ficando escassa [...]”. 

“Amazônia” de 

Patati e Patatá 

(2011) 

Bioma amazônico e 

diversidade de fauna e flora 

“Arara azul, uirapuru, Eu 

quero ouvir seu cantar [...] 

Floresta tropical [...] É você 

que nos faz respirar,” 

Fonte: O autor. 

 

Verificamos que as músicas analisadas são canções de autoria 

pertencente a grandes nomes da música brasileira, dentre os artistas estão: 

Chico Buarque, Tom Jobim, Milton Nascimento, Roberto Carlos, Luiz Gonzaga, 

Marisa Monte, entre outros. Entre as músicas analisadas identificamos que 

grande parte delas, isto é, 11 músicas datam das décadas de 1940, de 1970 até 

1990, períodos marcados pelos movimentos musicais chamados de Bossa Nova, 
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Canção de Protesto, Tropicalismo. Há também músicas mais contemporâneas, 

nove músicas produzidas entre os anos de 2000 a 2015.  

Em relação aos conteúdos biológicos sobre meio ambiente, verificamos 

que os principais temas abordados foram: poluição do ar, poluição dos mares e 

rios, desmatamento e conservação de fauna e flora. Isto nos mostra que o 

conhecimento a cerca dos impactos causados pelas ações dos seres humanos 

(poluição e degradação) à natureza e importância de preservar os recursos 

naturais, há muito já vem sendo difundido através de músicas no Brasil.  

Notou-se que diversidade de fauna e flora dos biomas Amazônico e do 

sertão na Caatinga foram os elementos que mais serviram de inspiração a para a 

composição dessas músicas, haja vista que muito do que é retradado nas 

composições corresponde ao meio de vivência dos compositores, como por 

exemplo, a música “Asa Branca” do músico nordestino Luiz Gonzaga.  

Observamos também que as músicas contidas nesta coletânea analisada, 

dividem-se basicamente entre duas vertentes: músicas que criticam os impactos 

causados à natureza pela humanidade e as que enaltecem as belezas naturais 

ao mesmo tempo em que atentam para a importância de preservação das 

mesmas.  

Ensinar assuntos de biologia, tanto para crianças quanto para 

adolescentes, assim como qualquer outra ciência, exige um pouco mais do que 

apenas uma exposição dos conteúdos aos alunos. É necessário que o professor 

como um bom mediador do conhecimento apresente a seus alunos uma aula 

enriquecida com métodos pedagógicos que venham estimular o envolvimento do 

aluno com o que é ensinado, promovendo assim, uma aprendizagem significativa 

(GASPARIN, 2005). A música, nesse contexto, com toda sua funcionalidade 

educacional, pode ser uma possibilidade de tornar a aprendizagem significativa, 

pois através dela os alunos podem se apropriar do conhecimento nas suas 

variadas relações, e a partir daí podem recriar o seu conhecimento. 

 

CONSIDERAÇÕES 

Partindo do pressuposto de que a música como um recurso pedagógico 

tem a funcionalidade de contextualizar e aproximar conceitos científicos com o 

cotidiano do aluno buscou-se nesta pesquisa realizar um levantamento e análise 
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de músicas brasileiras que envolvessem os conteúdos de meio ambiente. A partir 

disso foram categorizadas 20 músicas que possam ser destinadas a este fim. 

As músicas analisadas neste trabalho contêm em sua letra elementos e 

ideias sobre natureza/ecologia e meio ambiente, e consideramos que tais 

músicas podem ser utilizadas em aulas de biologia e ciências para fazer 

referência a temas de meio ambiente como ferramenta para dinamizar e 

potencializar o impacto das aulas para turmas de crianças e adolescentes 

promovendo então uma aprendizagem prazerosa e significativa. Por fim, 

consideramos que este trabalho contribui com o ensino de ciências e biologia ao 

apresentar uma coletânea de músicas que podem ser utilizadas na prática de 

ensino de professores para abordar temas de meio ambiente em sala de aula no 

ensino de Ciências e Biologia.  
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RESUMO: Os recursos didáticos atuais, mostram-se como uma nova perspectiva 
metodológica, dessa forma, o objetivo desse material é aprimorar a aprendizagem sobre 
as estruturas morfológicas de “peixes” para graduandos do Curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas por meio da reconstrução do esqueleto da espécie Colossoma 
macropomum (Tambaqui), ressaltando as principais partes anatômicas do espécime 
dissecado.  Denominado “modelo didático para o ensino de anatomia animal 
comparada”, o recurso atuou como componente curricular da disciplina auxiliando nas 
aulas práticas e teóricas. Como resultados indicaram o material foi de grande benefício 
aos discentes, pois possibilitou melhor interação e contextualização dos com conteúdo. 

Palavras Chave: Ensino, anatomia animal, modelo didático, peixes ósseos. 

 

INTRODUÇÃO 

Os materiais didáticos da atualidade, constituem-se como uma nova 

perspectiva metodológica mais dinâmica para efetivação do conhecimento por 

parte dos educadores, nesse sentido, Filho et al (2007) afirma que aprender de 
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forma lúdica se torna atrativo, havendo uma melhor contextualização do conteúdo 

em questão, fugindo de uma abordagem meramente dependente de exercícios, 

provas e quadro branco como forma de avaliação e fixação do conhecimento. 

Segundo Campos et al. (2003) refletir sobre a construção de propostas 

metodológicas diferenciadas que envolvam mais os discentes é de suma 

importância, pois nos possibilita desenvolver competências formativas em 

diversos quesitos, como o desenvolvimento da prática de interpretação de 

determina espécie a partir de uma espécime. Desta forma é necessário 

contextualizarmos a disciplina com o cotidiano do discente, pois quanto maior a 

aproximação do mesmo, melhor sua capacidade de assimilação do conteúdo e 

desenvolvimento nas atividades práticas. 

Sendo assim, a técnica de dissecação do animal pode ser considerada um 

dos recursos que podemos utilizar na reconstrução das suas características 

físicas, morfológicas, dos animais. Esta técnica é muito utilizada para explicações 

anatômicas, comportamento animal, entre outros, demonstrando uma 

representação o mais fiel do possível indivíduo, desse modo podemos empregar 

a técnica para fins didáticos como na composição de coleções didáticas 

zoológicas. Portanto, o objetivo desse material é aprimorar a aprendizagem sobre 

as estruturas morfológicas de “peixes ósseos” (Actinopterygii) para graduandos 

do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas por meio da reconstrução do 

esqueleto da espécie Colossoma macropomum (Tambaqui), ressaltando as 

principais partes anatômicas da espécime dissecada. A proposta do referido 

recurso foi despertar o interesse dos educandos e, ao mesmo tempo, ajudar na 

construção do processo de ensino-aprendizagem, favorecendo a efetivação do 

conhecimento por meio da construção de um modelo didático de reconstrução do 

esqueleto de um espécime do gênero Colossoma complementando e 

incrementando a atual proposta metodológica utilizada pelos docentes.  

 

MATERIAL E METÓDOS  

Este recurso foi desenvolvido para a disciplina Anatomia Animal 

Comparada do componente do curso de Licenciatura Ciências Biológicas 
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(UFOPA), confeccionado seguindo os princípios Piacentini, Silveira, Straube 

(2010) aproveitando animais para um fim científico ou didático, prescindido de 

uma autorização prévia e podendo ser feito por qualquer cidadão, desde que tais 

animais sejam destinados a instituições científicas. O animal utilizado foi obtido 

através de “peixes” de um dos experimentos realizados na universidade, 

previamente aprovado por um comitê de ética.  

• Material necessário 

Foi necessário a utilização de materiais básicos como bandejas, pinças, 

bisturis, faca, luvas de procedimento, lixa de unha, pincéis, cola branca, cola 

adesiva, cola quente, água sanitária, água oxigenada (volume 30) e esmalte 

incolor. 

• Procedimentos 

Após a aquisição, a amostra foi colocada em água fervendo por 8 minutos, 

para que a musculatura ficasse macia o suficiente para o descarne, sem afetar a 

estrutura ósseas. Em seguida, colocou-se a amostra em uma bandeja, onde fez-

se a descamação com auxílio de bisturi ou faca, pinça, e também o descarne. 

Após a retirada das vísceras e musculatura, foi realizada a limpeza dos ossos 

utilizando papéis toalha, pinça, bisturi, lixa de madeira; e em seguida o 

clareamento com auxílio de uma solução de hidróxido de hidrogênio, aplicado 

com auxílio de um pincel. Quando observou-se que os ossos estavam ainda 

escuros, utilizou-se solução de água sanitária e água numa proporção de 

100:200 ml para atingir o clareamento desejado. Após o procedimento, os ossos 

foram deixados secar ao sol até começar o processo de montagem do esqueleto; 

para a montagem, utilizou-se cola adesiva e cola branca para dar maior brilho e 

rigidez ao mesmo. O procedimento utilizado foi desenvolvido para a montagem 

de esqueleto do “peixe” (Actinopterygii) do gênero Colossoma (Tambaqui), 

seguindo Auricchio e Salomão (2002). Geralmente todos, ou a grande maioria 

dos ossos, desarticulam-se; para facilitar a montagem posterior do esqueleto 

(total ou parcial) é interessante, nessa fase da preparação, agrupar os ossos das 

diferentes regiões esqueléticas (Figuras de 1 e 2). 
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Figura 1- Procedimentos de dissecação do Colossoma macropomum. (A) Pós cozimento; 

(B) Descarno; (C) Retirada da musculatura. 

        

Fonte: autores 

 

 

Figura 2- Procedimentos de dissecação do Colossoma macropomum. (A) conservação da pele 

do animal; (B) Animal para o clareamento dos ossos; (C) clareamento dos ossos. 

  

 Fonte: autores 

 

 

 

A B 

A B C 
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Figura 3- Esqueleto do Colossoma macropomum montado parcialmente para melhor observação 

e interação do discente.  

 

Fonte: autores 

 

RESULTADOS E DISCUSSÂO 

|Na proposta de um modelo de didático para o ensino da disciplina 

Anatomia Animal Comparada, observou-se que, com a montagem do esqueleto 

(figura 3) que os discentes interagiram com o material didático, proporcionado 

uma melhor compreensão do conteúdo apresentado em sala de aula e estimulou 

o trabalho em equipe, tornando a aula mais dinâmica. Nesse sentido, 

consideramos que a montagem do recurso apresentou potencialidades, no que 

tange uma nova perspectiva metodológica para a melhor aprendizagem do 

conteúdo, onde o docente poderá auxiliar os discentes a construírem seus 

próprios modelos anatômicos, possibilitando uma melhor compreensão da 

disposição e constituição dos ossos, a musculatura, entre outras características 

do animal. 

A proposta deste artigo aborda uma metodologia de um modelo construído 

para representar o mais real possível as características morfológicas do gênero 

Colossoma, possibilitando assim os diversos tipos de desenvolvimento humano 

citados por (VYGOTSKY, 1989). Para Caruso e Silveira (2009), a experiência da 

utilização de procedimentos metodológicos diferenciados como material de apoio 
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com alunos de graduação e de escolas públicas do ensino médio foi bastante 

positiva. Com essa experiência, os alunos puderam unir a aprendizagem com as 

próprias vivências, o que foi bastante importante e positivo como resultado do 

trabalho proposto. 

Contudo, apesar da importância do tema, os processos metodológicos 

encontrados acerca dessa atividade, em sua grande maioria, referem-se à 

montagem de exemplares completos (empalhamento), enquanto os utilizados 

neste trabalho são direcionados à montagem apenas do esqueleto do animal 

estudado, o que tornou o processo de pesquisa bastante trabalhoso e demorado. 

Tendo em vista o pouco tempo para a realização da atividade, optou-se pela 

utilização de métodos mais simples, com técnicas que pudessem da mesma 

forma, obter os melhores resultados possíveis.  Portanto, esse material torna-se 

um aliado para o desenvolvimento das atividades dos cursos de Biologia, pode 

ser empregado nos laboratórios de ciências da educação básica, pois, 

considerando-se a deficiência de recursos didáticos apresentados para a 

realização das aulas práticas, havendo a necessidade de despertar o interesse 

dos alunos para os conteúdos abordados pelos professores, a metodologia 

adaptada, é de fácil execução e utiliza materiais de baixo custo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atividades lúdicas, são concebidas por diversos pesquisadores como 

fundamentais e indispensáveis do comportamento humano, pois ajudam na 

formação da personalidade do indivíduo. Sendo assim, a contextualização é um 

fator primordial em qualquer uma das práticas citadas, visto que a simples 

apresentação dos materiais considerados de apoio deve ser associada à 

explicação e ao conteúdo que se deseja trabalhar. Dessa maneira, o uso dos 

esqueletos como ferramenta para o auxílio do professor de Ciências e Biologia é 

um importante aliado a disciplina, principalmente em aulas práticas, conforme 

proposto, o pretende ser um material de apoio e de ensino.  
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RESUMO: Neste artigo é apresentada a utilização de modelos lúdicos para o ensino da 
Biologia Molecular em Oficinas realizadas para os alunos dos cursos de Ciências 
Biológicas da UFOPA e de Biomedicina da UNAMA nos anos de 2017 e 2018, 
respectivamente. Objetivou-se elaborar modelos lúdicos para facilitar o processo de 
ensino-aprendizagem do conteúdo “Replicação do DNA”, por ser um assunto de difícil 
compreensão e assimilação pelos alunos. Os modelos produzidos nas Oficinas foram 
confeccionados com bolas de isopor e arames, presas a um suporte de isopor e E.V.A. 
Os modelos lúdicos produzidos contribuíram para a formação dos alunos da graduação 
por propiciar a interação, criatividade, discussão coletiva e, assimilação de conteúdos 
específicos da Biologia Molecular. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Modelo lúdico, Ensino-aprendizagem, Replicação DNA. 

 

INTRODUÇÃO 

A Biologia Molecular é uma disciplina importante para a compreensão da 

estrutura e função dos seres vivos. Daí sua importância nos cursos de graduação 

da área das Ciências Naturais e da Saúde, pois é disciplina chave no estudo da 

unidade básica dos seres vivos, a estrutura molecular e o metabolismo da célula. 

Esta disciplina deve propiciar aos alunos o desenvolvimento do pensamento 

crítico e a capacidade de se posicionar e opinar sobre temas polêmicos como 

clonagem, transgenia, reprodução assistida, técnicas de manipulação do DNA 

(Ácido desoxirribonucleico), bem como permitir que os alunos apliquem os 

conhecimentos adquiridos no cotidiano e entenda os princípios básicos que 

norteiam a hereditariedade para que saibam como são transmitidas as 

características, compreendendo melhor a biodiversidade. 

Contudo, há uma grande dificuldade na assimilação e compreensão de 

conceitos da biologia molecular, o que leva ao desinteresse e a falta de 

motivação para o estudo dessa disciplina. LEWONTIN (2001) apud MELO e 
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ALVES (2011) diz que o interesse dos alunos pela disciplina depende de como o 

professor a apresenta, podendo despertar um interesse mais intenso sobre os 

assuntos tratados em sala de aula. Daí vem à importância do uso do lúdico como 

alternativa metodológica, motivadora, criativa e estimuladora, tanto para os 

alunos da universidade como para os alunos da educação básica contribuindo 

para uma aprendizagem rica de significado aos estudantes. 

Desta forma, o uso de modelos didáticos pode auxiliar o professor a 

estimular o interesse dos alunos e a compreensão dos conceitos básicos dessa 

ciência. As atividades lúdicas não se restringem a apenas jogos, brinquedos e 

brincadeiras, aqui podem ser incluídas todas as atividades que propiciem um 

espaço de integração, motivação e prazer, promovendo a socialização e o 

desenvolvimento pessoal e coletivo, incluindo aqui a modelização, que é 

introduzida como instância mediadora entre o teórico e o empírico (JUSTINA e 

FERLA, 2006). Segundo o que aborda FREITAS FILHO et al. (2012), o objetivo 

da atividade lúdica não é apenas levar o estudante a memorizar mais facilmente 

o assunto abordado, mas sim induzir o raciocínio do aluno, a reflexão, o 

pensamento e consequentemente a construção do seu conhecimento, onde 

promove a construção do conhecimento cognitivo, físico, social e psicomotor. Um 

exemplo clássico de modelização utilizado por grandes pesquisadores na história 

da genética molecular, foi quando, em 1953, James Watson e Francis Crick, com 

a colaboração de Rosalind Franklin e Maurice Wilkins, fizeram a representação 

tridimensional para explicar a estrutura física em dupla hélice da molécula do 

DNA. Atualmente podemos representar esta e outras estruturas e processos 

através de modelos lúdicos em salas de aula. 

O presente trabalho teve como objetivo apresentar sugestão de modelo 

didático construído e trabalhado durante a oficina “Experimentando o lúdico no 

ensino da Biologia Molecular“ para o entendimento do processo da replicação da 

molécula do DNA (Ácido desoxirribonucleico) e contribuir para a formação dos 

futuros profissionais a partir da discussão coletiva e da assimilação de conteúdo 

específico da biologia molecular, preparando-os para a inserção na docência. 
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DESENVOLVIMENTO DE MODELO DIDÁTICO DA REPLICAÇÃO DO DNA 

PROCEDIMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS 

Os modelos foram elaborados após pesquisa e discussão coletiva sobre 

vários materiais que poderiam ser utilizados para a confecção dos modelos 

didáticos, sendo selecionados aqueles que fossem de baixo custo, fácil acesso, 

confecção e aplicabilidade. Sendo estes os materiais selecionados para a 

construção do modelo: 

1 folha de isopor ( 5cm); 1 folha de isopor ( 

2cm) 

Cola para isopor; alicate; tesoura; régua; estilete 

Bolas de isopor (30 mm e 20 mm) 2 Folhas de borracha do tipo E.V.A (Etil Vinil 

Acetato) 

1 pistola cola quente e 3 bastões de cola 1 caixa de alfinetes cabeça colorida de pino  

Pincéis (N° 10, 14, 16) Tinta para tecido (5 potes de cores diferentes) 

2m de arame médio e 1m arame fino 1 caixa de palito para churrasco 

 

Os procedimentos necessários à confecção são: 

1. Revestir a folha de isopor de 5cm com EVA e nas laterais passar tinta para 

tecido. 

2. Pintar as bolinhas de isopor (30mm): 40 bolinhas de azul e 30 bolinhas de cor 

laranja. 

3. Separar 60 bolinhas brancas de isopor (20mm). 

4. Construir com a folha de isopor mais fina (3 cm) várias figuras geométricas 

(círculo, semicírculo, quadrado, retângulo, triângulos-isóscele, escaleno, obtuso) 

e encapar com E.V.A de cores diferentes ou pintar com cores diferentes para 

representar as enzimas participantes da replicação. 

5. Em dois pedaços de 70 cm do arame médio deve-se enfiar as bolinhas de 

isopor azul de 30 mm intercalando com as bolinhas de isopor brancas (20mm), 

cada bolinha azul representando a desoxirribose, as bolinhas brancas o grupo 

fosfato e os alfinetes coloridos representando as bases nitrogenadas que 

compõem os dois filamentos de polinucleotídeos da molécula de DNA;  

6. Unir os dois pedaços de arame preenchidos com bolinhas de isopor azul 

(extensão de 4 cm) entre si, com os alfinetes de pinos coloridos, que representam 

as ligações por pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas 

complementares (A=T e G≡C), sendo Adenina (alfinetes azuis); Timina (alfinetes 
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amarelos); Citosina (alfinetes verdes), Guanina (alfinetes vermelhos). Os alfinetes 

azuis sempre estarão ligados com os amarelos, representando o pareamento 

entre adenina e timina; e os alfinetes verdes ligados com os vermelhos, 

representando o pareamento entre as bases citosina e guanina ou vice-versa. 

7. Medir 25 cm de dois pedaços de fios de arame e preencher com bolinhas de 

isopor (30mm) de cor laranja, intercaladas com bolinhas brancas de isopor; estes 

representam os novos filamentos de nucleotídeos que estão sendo sintetizados 

durante a replicação da molécula de DNA. 

8. No restante dos dois fios de arame preenchidos com bolinhas azuis que 

ficaram livres, liga-los por alfinetes aos fios de arames preenchidos com bolinhas 

de isopor laranjas, representando as novas ligações por pontes de hidrogênio 

entre os filamentos moldes da molécula-mãe aos filamentos recém-sintetizados 

no processo da replicação semiconservativa do DNA, seguindo a representação 

das cores dos pareamentos entre (A=T e G≡C). 

9. Fixar no modelo, as formas geométricas em isopor de cores variadas 

representativas das enzimas participantes: DNA-polimerase; ligase; SSB; 

proteína desestabilizadora de hélice; Topoisomerase; Primase; Helicase. 

Representar o primer de RNA em isopor colorido. 

10. As representações das enzimas e do primer devem ser fixadas com alfinetes 

para que possam ser removidas durante o uso do modelo didático. Durante a 

explicação do processo com uso do modelo didático, o professor irá solicitar aos 

alunos que relacionem no modelo as formas geométricas aos tipos e funções das 

enzimas na replicação. 

11. Relacionar as estruturas do modelo ao que representam. 
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Figuras 1-11: Etapas do passo a passo da confecção do modelo 
didático, seguindo à numeração dos procedimentos acima descritos 
(Fonte: Autores, 2019). 

 

 

PERSPECTIVAS E CONTRIBUIÇÕES DA UTILIZAÇÃO DE MODELO LÚDICO 

NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 A análise da aplicação de modelos didáticos nos indica que está centrada 

nos limites e nas formas de aplicação deste recurso metodológico. Como pontos 

positivos temos o uso de atividades dinâmicas que podem facilitar o 

entendimento acerca dos complexos processos biológicos, uma alternativa 

didático-pedagógica viável por favorecer a construção do conhecimento pelos 

estudantes, representando um meio lúdico de adquirir novas informações, e 
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possibilitando uma aprendizagem espontânea, através da argumentação, da 

reflexão, do interesse e da interação entre os estudantes e entre estes e os 

professores. 

 Quanto aos aspectos positivos podemos salientar que a nossa prática nos 

mostrou que a atividade didática desenvolvida com o uso de modelos didáticos 

permite ao professor atuar como condutor e estimulador, possibilitando o contato 

dos alunos com o conhecimento científico e promovendo a socialização deste, 

concebendo a ciência como parte de sua cultura. 

Os aspectos limitantes estão relacionados à forma de aplicação do 

modelo, bem como a explícita colocação de que este recurso é apenas uma 

representação analógica de estruturas e processos celulares. O professor tem 

que tomar os devidos cuidados para que a aplicação de tais recursos seja 

relacionada àquilo que se encontra na célula, como funcionam e são constituídas 

as moléculas e como essa cooperação compõe um organismo complexo, sem 

esquecer de formular uma problematização direcionada ao cotidiano do aluno.  

 A utilização de tais modelos é de fácil confecção e manuseio, sendo um 

recurso alternativo para a realização de aula prática, sem a necessidade de 

equipamentos caros e sofisticados, permitindo o manuseio de material concreto e 

a visualização de estruturas e processos biológicos. Diversifica o uso de recursos 

didáticos, não ficando preso a apenas um livro didático. 

 O modelo didático pode ser usado em uma aula demonstrativa ou em uma 

aula prática, onde os estudantes manuseiam as peças do modelo respondendo 

às formulações problematizadoras criadas pelo docente e relacionadas a 

situações cotidianas. O professor deve possibilitar a associação com situações 

de aplicação dos conceitos científicos adquiridos às novas tecnologias da biologia 

molecular, tais como as novas técnicas e uso das biotecnologias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os modelos lúdicos apresentados neste trabalho foram aplicados pelos 

autores deste artigo durante as Oficinas “Experimentando o lúdico no ensino da 

Biologia Molecular”, realizada com estudantes de graduação dos cursos de 

Ciências Biológicas da UFOPA e de Biomedicina da UNAMA, e foram obtidos 
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resultados satisfatórios com ampla aceitação dos alunos nas duas oficinas 

realizadas. 

 A análise dos discursos dos mesmos evidenciou que a utilização dos 

modelos didáticos inseridos em uma metodologia diferenciada e 

problematizadora contribuiu com o aprimoramento do processo de aprendizagem 

e facilitou a compreensão sobre a replicação da molécula do DNA, bem como o 

conhecimento dos tipos e funções das enzimas que participam desse processo e 

como se dá a transmissão das informações genéticas. 

 O uso de atividades dinâmicas e diferenciadas facilita o entendimento de 

processos biológicos complexos, como o da replicação do DNA, devido à 

dificuldade de se ensinar esses processos apenas com aulas teóricas. Desta 

forma, os modelos lúdicos produzidos contribuíram para a formação dos alunos 

da graduação por propiciar a interação, criatividade, discussão coletiva e, 

assimilação de conteúdos específicos da Biologia Molecular.  
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Eixo 4: Ensino de Ciências/Biologia: inclusão e diferença: Política e práticas 

de ensino de Ciências/Biologia para pessoas com necessidades educacionais 

específicas, relações de gênero, raça, etnia, religião, classe; educação do 

campo, indígena, quilombola e de outros grupos sociais; desenvolvimento de 

materiais e práticas pedagógicas para trabalhar a temática em quaisquer níveis 

de ensino. 
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RESUMO:O objetivo deste estudo foi verificar as principais dificuldades enfrentadas 

por uma professora de Ciências e Biologia no processo de ensino e aprendizagem de 

alunos surdos em uma escola do município de Capanema-PA, considerando a 

importância do papel docente na construção do conhecimento e inclusão destes 

alunos no processo de aprendizagem e socialização. Os dados foram obtidos através 

de uma entrevista semiestruturada com a docente selecionada. Sabe-se que apesar 

de existirem leis brasileiras que amparam os surdos, nem todas são cumpridas como 

deveriam, causando problemas presentes na prática de ensino. Além disso, são 

visualizadas falhas na formação inicial e continuada dos professores em relação ao 

ensino de surdos, o que dificulta significativamente sua atuação em sala de aula. 

Palavras chave:  Educação, Surdez, Aprendizagem, Inclusão. 

 

INTRODUÇÃO 

No processo de inclusão escolar, a educação de alunos surdos passou a 

ser responsabilidade do ensino regular, que antes era responsabilidade de 

escolas específicas para tal. Ao ser inserido no ensino regular os alunos surdos 

passaram a ter contato com os conhecimentos científicos da área das Ciências 

Naturais que compreendem as disciplinas de Biologia, Química e Física. Estas 

são ministradas quase que exclusivamente em língua portuguesa, logo os 

alunos surdos necessitam de um preparo maior do professor para buscar 

formas de construir o processo de ensino e aprendizagem daquele aluno, como 

também, necessita do auxílio de um intérprete da Língua Brasileira de Sinais-

LIBRAS (OLIVEIRA; BENITE, 2015). 

Quando se discute acerca da inclusão de surdos na educação básica, o 

papel exercido pelo professor é de fundamental importância no processo de 

ensino e aprendizagem (SILVA; LEMOS, 2008) garantindo com que os alunos 

tenham acesso e compreensão de conceitos científicos que cercam as 

disciplinas curriculares. Dessa forma, é necessário que durante a formação 

docente estes profissionais sejam capacitados para lidar com um público 

heterogêneo, destacando a necessidade de que professor e aluno possuam 

uma boa comunicação, interação, que só é possível quando estes falam a 

mesma língua (CAETANO; LACERDA, 2011). Sendo assim, a perspectiva do 

bilinguismo apresenta maior eficácia no ensino de surdos, pois reconhece os 

surdos com o mesmo potencial de um ouvinte, sendo diferente apenas por 

utilizar a língua de sinais como primeira língua e o português como língua 

secundária (DUARTE, 2014).  
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Em relação ao ensino de Ciências e Biologia para surdos, os 

professores enfrentam diversas dificuldades (SANTOS; LOPES, 2017). 

Destaca-se como algumas das principais dificuldades a comunicação entre 

professor e o aluno surdo, ausência de intérprete em sala de aula, o que 

impede ainda mais a construção de habilidades e competências escolares,  

a insuficiência de sinais referentes a temas específicos da Biologia (SANTOS; 

LOPES, 2017) e o fato de muitos professores não possuírem domínio da 

LIBRAS, o que está relacionado à problemática da não compreensão dos 

assuntos referentes à disciplina de Ciências e Biologia por parte dos alunos 

surdos (LIMA, 2013), pois apesar de existirem leis brasileiras que amparam os 

alunos surdos, nem todas as escolas dispõem de medidas básicas para 

atender tais alunos, causando assim certa limitação no processo de ensino-

aprendizagem, além de muitos outros problemas presentes na prática de 

ensino do professor (SANTOS; LOPES, 2017),  

A necessidade do efetivo uso da LIBRAS nas aulas e que o conteúdo 

ministrado possa ser construído nessa língua é crucial no processo de ensino e 

aprendizagem, pois de acordo com Marinho (2007) o pouco conhecimento da 

língua portuguesa por parte dos alunos surdos faz com que estes enfrentem 

grandes dificuldades na construção do mesmo. 

Tendo em vista a importância do papel docente no processo de ensino e 

a inclusão de alunos surdos na educação básica, o presente trabalho tem como 

objetivo verificar as principais dificuldades enfrentadas por uma professora de 

Ciências e Biologia em suas aulas com alunos surdos em uma escola Estadual 

de Ensino Fundamental e Médio no município de Capanema-Pará. 

 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa se enquadra em uma abordagem qualitativa de 

pesquisa que segundo Minayo (2001, p. 21) “trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”.  

Para a construção dos dados, o instrumento de coleta utilizado foi a 

entrevista semiestruturada que “apresenta certo grau de estruturação, já que se 

guia por uma relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando 

ao longo de seu curso” (GIL, 2008, p. 112). Esta foi realizada com uma 

professora de Ciências/Biologia efetiva da rede pública de Ensino no município 

de Capanema-PA, com formação para a sua área de atuação. A escolha por 

essa professora se deu a partir do mapeamento parcial das escolas estaduais 

do município que possuía alunos surdos matriculados, sendo a escola na qual 

a docente escolhida trabalha a que apresentava o maior número de alunos 

surdos matriculados no ano letivo de 2018.   

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Como mencionado, a coleta de dados foi realizada por meio de uma 

entrevista semiestruturada, composta por algumas perguntas, como: “Quantos 

alunos surdos estudam na escola?”;  “Quantos desses alunos sabem 
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LIBRAS?”; ”A professora sabe LIBRAS?“;  “Quais as principais dificuldades 

enfrentadas pela professora ao trabalhar Ciências e Biologia com alunos 

surdos e como ela lida com elas?“; “Na escola quais são as principais 

dificuldades encontradas pelos alunos surdos?“ e  “Como essas dificuldades 

podem ser superadas?”. 

 Por meio do diálogo construído, a professora em sua fala relatou que 

dos seus 4 alunos surdos, três deles se comunicavam com o uso da LIBRAS e 

um não. Quando questionada sobre seu conhecimento em LIBRAS, a mesma 

afirmou que possui conhecimento muito limitado, 

“LIBRAS eu sei pouco, muito pouco. Eu fiz um curso 
básico por conta própria, não foi ofertado pela SEDUC. É. 
Realmente pelo fato d’eu achar que era importante, e é 
importante, porque é. me ajuda atualmente a me 
comunicar com eles. O pouco que eu sei, eu tento me 
comunicar com eles e há uma troca porque o que eu não 
sei também, eu peço pra eles que eles me digam como 
que eu posso falar sobre aquilo com eles’’ 
(PROFESSORA, Janeiro, 2019). 

Assim, percebe-se que a falta de conhecimento da LIBRAS pelo professor e 

pelos alunos em geral, dificulta o processo de ensino e aprendizagem, como 

também a socialização no âmbito escolar, da mesma forma Lorenzetti (2003) 

afirma que a comunicação através da LIBRAS é o maior desafio no processo 

de inclusão e socialização dos alunos surdos.  

Dessa maneira, no ensino de Ciências e Biologia, os alunos surdos 

apresentam maior dificuldade em compreender os conteúdos em relação aos 

alunos ouvintes, visto que alunos surdos precisam do professor para auxiliá-los 

na compreensão de atividades textuais e alunos ouvintes possuem maior 

facilidade, pois não dependem totalmente de um professor para compreender o 

conteúdo (MARINHO, 2007). Além disso, a professora relatou que utilização de 

imagens auxiliam significativamente no processo de ensino e aprendizagem: 

“[...] tento fazer esquemas no quadro e mostrar imagens, é sempre importante 

para tentar ajudar, mas nem sempre a escola tem disposição do recurso de 

imagens, Datashow na escola só temos um, nem sempre ele está disponível”, 

como afirmam Carvalho et al (2017) ao defenderem que com a utilização de 

exercícios que contemplavam figuras geométricas, os alunos surdos obtêm 

maior resultado, maior compreensão, mostrando assim a importância de 

privilegiar o canal visual, as imagens, figuras como um meio que vem a 

contribuir no processo de ensino-aprendizagem dos alunos surdos. 

Para a docente, muitas das dificuldades provêm de lacunas na formação 

dos professores, ao afirmar que: “os profissionais que estão na escola, não 

estão preparados para receber crianças com estas especificidades”.  A mesma 

alegou que, “nos cursos de biologia licenciatura atuais você tem esse contato 

com LIBRAS, educação especial, mas os cursos anteriores de licenciatura não 

tinham esse acompanhamento como algo importante pra fazer parte do 

currículo”, deixando claro que durante a sua formação acadêmica não houve 
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disciplinas que discutissem a temática inclusiva.  Sabe-se hoje, que com o 

sancionamento da Lei n. 10.436 de 24 de abril de 2002 (BRASIL, 2002) os 

cursos de licenciatura são obrigados a ofertar a disciplina de LIBRAS, 

corroborando com esse pensamento de Lima (2013) que ressalta que a falta de 

estrutura das escolas para atender as especificidades de aprendizagem dos 

alunos surdos e falhas na formação docente são fatores que potencializam o 

insucesso da construção do conhecimento dos mesmos. O autor afirma 

também que para professores de Biologia a formação adequada só é possível 

quando primeiramente percebe-se a sua necessidade.   

A professora entrevistada fala a respeito da importância do intérprete em 

sala: “seria muito bom se tivéssemos, por exemplo, a presença de um 

intérprete dentro de cada sala de aula acompanhando os alunos.  Quem sabe 

num futuro bem distante isso possa acontecer”. A inserção do intérprete de 

LIBRAS, realidade não visualizada na escola, facilitaria na comunicação e 

maior compreensão dos conteúdos em sala de aula como afirma Marinho 

(2007, p. 25) ao dizer que com o auxílio do intérprete, “o professor passa a 

vislumbrar uma mínima chance de verificar a compreensão do surdo e de certa 

forma avaliar o desempenho do aluno pelas suas participações e seus 

questionamentos’’. 

No tocante ao ensino de Ciências e Biologia, a professora relata que um 

dos fatores que influencia para acentuar as dificuldades encontradas é a 

insuficiência de sinais dos termos da Biologia, como também de recursos 

didáticos nessa área. 

“Trabalhar Biologia com alunos surdos é bem complicado. 
Biologia, Ciências, […] porque como eu falei há pouco, os 
símbolos pra explicar os termos científicos eles são bem, 
complicados, na verdade eu não conheço nenhum. Então 
eu tento explicar os termos de Biologia, de Ciências, mas 
é [...] utilizando de [...] não de termos complicados e sim 
utilização de palavras, de símbolos mais comuns pra 
tentar é [...] fazer com que eles compreendam o assunto 
da melhor forma possível’’ (PROFESSORA, Janeiro, 
2019). 

Nesse contexto, Marinho (2007) afirma que a principal dificuldade que os 

professores encontram ao ministrar aula de Ciências e Biologia é a ausência de 

glossário com termos biológicos específicos e materiais de apoio. A falta deles 

compromete a construção do conhecimento e a autonomia dos alunos surdos 

na sala de aula. Assim, de acordo com Santos e Lopes (2017, p. 194): “ [...] é 

necessário, portanto, usufruir do uso de materiais que valorizem o aspecto 

visual dos alunos intervindo na qualidade da aprendizagem dos mesmos e na 

possibilidade da criação de sinais em LIBRAS no intuito de satisfazer os termos 

da Biologia’’.  

Além disso, é significativa a necessidade de investimento na formação 

continuada de professores referente a essa temática, como afirma a professora 

entrevistada: “na escola pública não existe isso, uma capacitação, não só algo 
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de fachada, mas um preparo para saber como lidar com este aluno, as 

dificuldades que serão enfrentadas, como sanar estas dificuldades”, para que 

assim, os auxiliem no ato de conhecer recursos didáticos que podem ser 

utilizados em suas aulas, os capacitem a saber usá-los, como também, a ter 

condições de construir seus próprios recursos.  Nesse sentido, é “necessário 

desenvolver estratégias pedagógicas que venham a fornecer de forma 

significativa o acolhimento e um aprendizado de qualidade a esse aluno” 

(CARVALHO, et al, 2017, p. 3). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do analisado, percebe-se que a inclusão de alunos surdos na instituição 

de ensino onde foi realizada a pesquisa, não ocorre conforme a legislação 

vigente, pois a escola de ensino regular não disponibiliza aspectos 

pedagógicos e estruturais suficientes para atender esses alunos.  As 

dificuldades encontradas são latentes e respinga muito na formação do 

professor, como também, na falta de estrutura pedagógica para acolher esse 

aluno e construir um processo de ensino e aprendizagem significativo na área 

de ensino de Ciências e Biologia  

Assim, diante do exposto, observou-se que a realidade do ensino de 

Ciências e Biologia para alunos surdos no nosso município, em especial, está 

longe de ser a mais adequada para um bom aprendizado de alunos que 

necessitam de um ensino especializado, maior assistência, para que estes 

obtenham o mesmo desempenho que alunos ouvintes. 
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RESUMO: A educação inclusiva objetiva atender alunos com deficiências nas classes 
regulares, bem como desenvolver atividades que estimulem seu potencial, sendo 
assim, o recurso elaborado visa facilitar o ensino inclusivo de conceitos relacionados à 
1ª Lei de Mendel para alunos surdos. Em sequência à aula expositiva-dialogada, foi 
distribuído o dicionário inclusivo composto por palavras com sua devida tradução em 
libras, e ilustrações. O material foi distribuído a todos os alunos, de modo a respeitar 
as necessidades educacionais específicas e equiparar as oportunidades. Este 
apresentou bons resultados ao estimular e oferecer condições para o aprendizado, 
além de contribuir para o aumento da autoestima e confiança, objetivos do ensino 
inclusivo de qualidade.  
 

Palavras-chave: Recurso didático, Ensino inclusivo de surdos, Genética.   

 

INTRODUÇÃO  

O ensino inclusivo de alunos com deficiência auditiva no sistema regular 

de educação constitui-se uma realidade, no entanto, são inúmeras barreiras 

que dificultam a permanência desses alunos em sala de aula; neste sentido, o 

êxito dessa inclusão é dependente de fatores relacionados a mudança na 

concepção do que se entende como papel da escola, isso porque o processo 

de inclusão deu-se antes mesmo que a escola tivesse preparada para tal 

(ZANATA, 2004).  Desse modo, tornar-se um grande desafio a todos 
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profissionais da educação o ato constante de incluir e compartilhar 

conhecimento (TAVARES E CAMARGO, 2010). 

O sucesso da política que objetiva a inclusão escolar também depende 

de recursos didáticos, que os possibilitem reduzir e/ou eliminar as dificuldades 

físicas e intelectuais existentes no processo de inclusão, a fim de proporcionar 

que a aquisição de conhecimento seja de fato ofertada a todos respeitando as 

peculiaridades de cada indivíduo (OLIVEIRA, 2011).  

No contexto de recursos pedagógicos inclusivos a alunos não ouvintes, 

um aspecto a ser considerado é a valorização da língua natural dos surdos, a 

língua de sinais, haja visto, que essa é única capaz de substituir a língua oral, 

usual dos ouvintes (SEGALA, 2009). Essa constatação só foi possível após 

inúmeras tentativas frustrantes em fazer os surdos se expressarem através do 

oralismo. Essa prática pedagógica no que tange a utilização dos sinais está em 

sua maioria restrita a gesticulação dos sinais, pouco ainda na escrita e 

desenhos de tais sinais. 

Desta maneira, faz se necessário a utilização de metodologias que 

visem a inclusão, respeitando as necessidades educacionais de alunos não 

ouvintes, de forma a permitir sua autonomia com uso de língua materna, sem 

haver a necessidade de intérpretes. Assim, o artigo visa apresentar uma 

proposta de recurso didático que tem como objetivo facilitar a assimilação de 

conceitos através da aprendizagem significativa, sobretudo, respeitando as 

limitações apresentadas por esses estudantes. 

 

METODOLOGIA  

O recurso didático intitulado “interpretando os sinais” foi elaborado a 

partir da necessidade de um material que facilitasse a abordagem do conteúdo 

1ª lei de Mendel para não ouvintes, de modo a contribuir na sua assimilação, 

essencialmente no que tange a associação entre termos genotípicos com os 

seus respectivos fenótipos. Foi aplicado em turma de 2º ano do ensino médio 

do turno vespertino no primeiro bimestre de 2019, em uma escola localizada na 

cidade de Santarém-Pará. 

A atividade foi acompanhada por uma interprete de Libras já vinculada a 

assistência de alunos surdos matriculados na escola, a qual o recurso foi 

aplicado. A priori foram ministradas aulas expositivas dialógicas, onde realizou 
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se uma abordagem de conceitos teóricos primordiais da temática “1ª Lei de 

Mendel”. O tempo necessário de aplicação foi de 45 minutos. A fim de inferir se 

o recurso atingiu seu objetivo no desenvolver da dinâmica foram realizadas 

anotações quanto ao potencial do material em despertar o interesse dos 

alunos, a sua capacidade de facilitar associações entre conceitos genotípicos e 

seu respectivo fenótipo, e primordialmente de sua funcionalidade em incluir os 

não ouvintes que necessitam da sua língua materna (Libras). Foi realizado 

ainda o registro fotográfico, e posteriormente o material foi analisado em uma 

roda de conversa com os alunos ao final da aplicação. 

 

Confecção do Material  

O recurso “Interpretando os sinais” foi elaborado com o auxílio do 

programa Word (Microssoft) em caixas de textos onde foram destinados os 

locais para a inserção de termos referente ao conteúdo, tradução em libras e 

ilustrações. Sendo impresso em papel vergê.  

 

Componentes do “Kit Mendel”  

O Kit Mendel utilizado para montagem do dicionário temático é composto 

por imagens, palavras, sinais em libras e problemas temáticos. 

• Imagens (fenótipos) 

Foram selecionadas na internet de acordo com a temática, formatadas 

no power point em tamanho 4,5cm x 8,5 cm. 

• Códigos genéticos (genótipos) 

Figura 7: Dicionário inclusivo de genética aplicado ao 2º ano do ensino médio em uma escola 

pública de Santarém-PA 
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Foram elaborados no word (Microssoft), os códigos correspondentes a 

ilustração de homozigotos e heterozigotos. 

• Sinais em LIBRAS  

Elaborados com base nos conceitos e tópicos do recurso, por sinais em 

LIBRAS já existentes, disponibilizado no aplicativo Hand Talk Tradutor para 

Libras (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinâmica do recurso 

Na primeira etapa da aplicação a turma foi dividida em grupos e/ou 

dupla, de maneira que estes fossem selecionados de acordo com os diferentes 

níveis de dificuldades com base nas aulas anteriores, para que assim a 

docente melhor acompanhasse o desempenho, de maneira a respeitar os 

limites e peculiaridade de cada discente. Deste modo, respeitando as 

diferenças para alcançar a igualdade, buscou-se fazer valer na prática o Ensino 

Inclusivo. Após a divisão foi disponibilizado o dicionário com todas as imagens, 

palavras, e sinais em libras. 

Com isso, os alunos poderiam escolher um problema base e a partir 

deste associarem as informações genéticas por meio de símbolos e imagens 

quanto ao genótipo e fenótipo mensurados no dicionário, a fim de que 

assimilassem os conceitos da segunda lei de Mendel.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O ensino inclusivo de genética ao abordar conteúdos com utilização de 

termos extremamente científico como a 1ª lei de Mendel, pode ser pouco 

atrativo, sendo ainda de difícil compreensão principalmente aos que não 

Figura 2: Aplicativo Hand Talk utilizado na tradução para Libras. 
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podem obter informações sobre esse conteúdo através da audição. Assim, os 

recursos didáticos, constituem uma importante ferramenta facilitadora no 

processo ensino-aprendizagem, mais ainda ao utilizar nesses materiais, a 

língua natural desses alunos não ouvintes, a libras (MACHADO, ALMEIDA; 

2010). 

Dessa forma, o recurso obteve êxito ao fazer a utilização de formas 

visuais que facilitaram a participação de todos presentes em sala, ouvintes e 

não ouvintes, de modo a permitir que independente das dificuldades estes 

tivessem a oportunidade de participar na aplicação da atividade, além de 

contribuir para uma melhor assimilação do conteúdo, fato esse constatado na 

avaliação bimestral final da disciplina que foi superior média 8.0, enquanto a 

média mínima é 5.0. Com isso, ressalta-se que não apenas alunos surdos, mas 

todos os demais alunos da turma foram beneficiados com a aplicação do 

material, contribuindo para melhor compreensão e elucidação do conteúdo 

abordado.  

Além disso, o material por meio da utilização de libras permitiu contribuir 

para o aumento da autoestima e confiança, de não ouvintes, e com isso 

contemplar um dos principais objetivos do ensino inclusivo de qualidade, bem 

como a observação de erros conceituais, para posterior esclarecimento de 

dúvidas que ainda estavam presentes após as aulas expositivas. Porém, os 

resultados também mostraram que a intervenção não foi suficiente para 

eliminar todas dificuldades de comunicação entre professoras não dominante 

da Libras e alunos surdos, sendo essa uma de suas limitações. Portanto, com 

isso fica evidente que não basta a matrícula do surdo em uma sala de ouvintes, 

mas faz se necessário um acompanhamento continuo e a criação de políticas 

pedagógicas que minimizem as barreiras existentes para esses alunos.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Mediante a necessidade de elaboração de materiais que visem auxiliar 

no ensino inclusivo de surdos, o recurso didático constitui uma importante 

ferramenta facilitadora para a aprendizagem significativa de conceitos, de 

modo a diminuir as barreiras existentes que dificultam o processo ensino- 

aprendizagem desses alunos. 
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Neste sentido, o recurso “Interpretando os sinais” constitui-se uma 

importante alternativa metodológica no ensino inclusivo de genética para não 

ouvintes, por meio da abordagem de conceitos da 1ª lei de Mendel, através da 

problematização, de maneira a possibilitar que o estudante através da libras, 

possa estabelecer analogias e retomada de conceitos. Sobretudo, o material 

estimula a habilidade visual através de imagens, já que os indivíduos com 

perdas auditivas apresentam impossibilidade de acessar tais informações 

através da audição e tem a visão como o principal sentido. 
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RESUMO: Acessibilidade no processo ensino-aprendizagem depende da 
disponibilidade de material didático, de métodos avaliativos que considerem as 
particularidades de cada aluno e de profissionais especializados. Para valorizar e 
auxiliar a figura do TILS (Tradutor/Intérprete de Libras) dentro do processo ensino-
aprendizagem do aluno surdo, adotamos uma metodologia onde, os sinais-termo 
específicos da Genética desconhecidos ou não catalogados foram desenvolvidos e 
registrados. O sucesso da metodologia refletiu no aproveitamento do aluno nas aulas, 
atividades individuais e em equipe. O aluno tornou-se um multiplicador, por se 
apropriar dos sinais para se comunicar com os colegas ouvintes, bem como transmitir 
esse aprendizado para outros alunos surdos. 

Palavras-Chave: acessibilidade, sinais, genética, aluno, surdo 

 

INTRODUÇÃO 

A prática docente possui inúmeros desafios nos seus diferentes níveis, 

contudo um em particular é comum desde a pré-escola até o nível superior, a 

educação inclusiva. Incluir a pessoa com deficiência nas atividades didáticas 

torna-se uma dificuldade por vários fatores, entre os principais estão a falta de 

infraestrutura do ambiente educacional e, a falta de capacitação do corpo 

docente.  

A legislação brasileira estabelece que a pessoa com deficiência deva ser 

incluída em todos os níveis da sociedade, entretanto, para alguns deficientes 

isto ainda é uma utopia. O número de profissionais capacitados para prestar o 

atendimento especializado a cada condição especial é muito pequeno, 

principalmente quando se leva em conta os diferentes tipos de deficiência. Uma 

classe especialmente negligenciada é a comunidade surda, a total ausência de 
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profissionais Tradutores/Intérpretes de Libras em alguns ambientes públicos 

torna a vida social do surdo totalmente inacessível. 

 

RELATO 

Em uma turma de graduação em Biologia, a presença de um aluno 

surdo trouxe um desafio. Além do desconhecimento da Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) que, só recentemente passou a fazer parte da grade curricular 

dos cursos de licenciatura, verificamos uma ausência de sinais para termos 

técnicos.  A dificuldade de comunicação com o discente surdo demandou a 

utilização de uma metodologia de ensino diferenciada visando, além da 

melhoria da comunicação entre o profissional TILS (Tradutor/Intérprete de 

Libras) e o discente, o melhor aproveitamento do aluno dentro das disciplinas 

Genética Geral, Biologia Molecular e Genética de Populações, componentes 

curriculares obrigatórios do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas do 

Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas (ICTA) da Universidade Federal 

do Oeste do Pará (UFOPA). 

Foi necessário estabelecer um regime de tutoria para o aluno, uma vez 

que a metodologia convencional de aulas expositivas não supre as 

necessidades de compreensão do surdo. Lembrando que o sujeito surdo tem 

uma percepção diferente do mundo, pois as palavras precisam estar 

acompanhadas de uma imagem autoexplicativa para que tenham um 

significado, o que torna as convencionais aulas expositivas improdutivas, uma 

vez que o uso de termos técnicos específicos de cada área é inevitável. 

A partir da observação da dificuldade de comunicação entre o TILS e o 

discente durante as aulas da disciplina Genética Geral, foi feita uma lista de 

termos específicos que não possuíam um sinal na Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) ou que, os sinais não eram conhecidos pelo TILS e, que fazem parte 

do vocabulário comumente utilizado nas disciplinas da grande área da 

Genética. Foi feita uma busca exaustiva em sites especializados em Libras e 

canais da plataforma digital You Tube pelos sinais dos termos selecionados, 

entretanto, poucos foram encontrados.  
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Então, ao longo das aulas de tutoria, os termos e processos eram 

abordados de forma detalhada para que o aluno compreendesse o conteúdo e, 

se apropriasse destes conceitos para então elaborar os respectivos sinais-

termo. Estes termos foram catalogados, registrados na forma de vídeo que 

foram socializados em sala de aula para que os demais alunos também 

aprendessem e se apropriassem dos sinais.  

Ao longo das disciplinas foi nítida a melhoria do aproveitamento do 

discente, tanto através de questionamentos durante as aulas quanto através de 

reflexões nos trabalhos em equipe. Outro fato digno de menção foi o reflexo 

que este trabalho teve na autoestima do aluno que, pela primeira vez sentiu-se 

incluído na turma, podendo participar ativamente das atividades em grupo. 

  Posteriormente, os sinais catalogados por este trabalho comporão uma 

base de informação que estará disponível a toda a comunidade surda através 

de um website. E, em um segundo momento o discente assistido por esta 

iniciativa se transformará em um multiplicador do conteúdo, podendo atuar 

junto ao clube de ciências da instituição ou no núcleo de acessibilidade onde os 

alunos com deficiência e altas habilidades são assistidos por profissionais 

especializados e monitores. 

Vale ressaltar que esta é apenas a primeira etapa de uma iniciativa que 

visa sensibilizar outros membros do corpo docente da instituição e de outras 

instituições de ensino, sejam da educação básica, ensino médio ou mesmo do 

ensino superior para a necessidade de se rever o processo ensino-

aprendizagem de modo a cumprir a Lei da Inclusão. A produção de um material 

didático inclusivo à comunidade surda é uma necessidade em todas as áreas 

do conhecimento, visto a particularidade de cada área e o direito de o surdo 

seguir a profissão que quiser sem ter a comunicação como uma barreira ao 

conhecimento.  

 

REFLEXÃO TEÓRICA 

A educação, saúde e cidadania são direitos básicos de todo cidadão. 

Independente de suas limitações físicas, intelectuais ou de comunicação. 
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Todos os ambientes devem dar acessibilidade aos indivíduos para que estes 

possam usufruir de seus direitos constitucionais.  

A inclusão de pessoas com deficiência nos mais diferentes ambientes foi 

regulamentada pela Lei ordinária 13.146/2015 de 06 de julho do ano de 2015: 

Art. 1o É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a 

assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 

visando à sua inclusão social e cidadania.  

Entretanto pessoas com deficiência intelectual, pessoas com Transtorno 

do Espectro do Autismo (TEA) e deficientes visuais e auditivos são ainda 

negligenciados no que diz respeito a inclusão, apesar de haver uma forte 

mobilização na esfera política para dar legalidade a democratização  às 

diferentes formas de aprender e se relacionar com o conhecimento e os 

saberes no universo educacional e social (LUCAS, 2010; CARLOU e REDIG, 

2015). É dever do Estado e da sociedade proporcionar a todo cidadão acesso a 

educação acessível, laica, pública e de qualidade conforme prevê a 

Constituição Federal de 1988: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho (grifos meus). 

A Declaração de Salamanca, divulgada durante a Conferência Mundial 

de Educação Especial da UNESCO de junho de 1994, dispõe sobre princípios, 

políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais e, 

estabelece que os Estados devem assegurar que a educação de pessoas com 

deficiências seja parte integrante do sistema educacional. Apesar deste ter sido 

o marco histórico para a inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular 

ainda há muito a se fazer para que, de fato, esta declaração seja cumprida em 

sua totalidade.  

Um grupo particularmente negligenciado, quando o assunto é inclusão, é 

a comunidade surda. Na maioria dos ambientes do convívio social 
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simplesmente não há um profissional para atender a comunidade surda, 

tornando assim estes ambientes inacessíveis. No ambiente escolar e 

acadêmico o número de professores conhecedores da Libras e TILS 

(Tradutores/Intérpretes de Libras) é insuficiente para a demanda. Outra 

deficiência diz respeito a materiais didáticos inclusivos ou mesmo atividades 

avaliativas que levem em consideração as limitações do surdo. O que vai de 

encontro com o que é disposto em umas das seções da Declaração de 

Salamanca que cita expressamente o estabelecimento de mecanismos 

participatórios e descentralizados para planejamento, revisão e avaliação da 

provisão educacional para crianças e adultos com necessidades especiais. 

A língua brasileira de sinais (Libras) só foi reconhecida como meio legal 

de comunicação e expressão no país no ano de 2002 quando foi sancionada a 

lei Nº 10.436 que determinou que deve ser garantido, por parte do poder 

público em geral e empresas concessionárias do serviço público o apoio ao uso 

de Libras como meio de comunicação objetiva. Entretanto é notória a total falta 

de respeito a esta lei pelos gestores destes ambientes, mesmo onde o surdo é 

acompanhado por um intérprete há uma dificuldade de comunicação devido à 

ausência de sinais específicos como, por exemplo, no ambiente acadêmico. 

  De acordo com TOMELIN et al. (2018) o ensino superior que possibilita 

ao indivíduo escolher a profissão que quer seguir é um grande desafio tanto 

para o surdo quanto para o intérprete. Na maioria das vezes o indivíduo surdo 

ou com deficiência visual é obrigado a cursar Licenciatura em Pedagogia para 

se especializar em Educação Especial, o que acaba restringindo as áreas de 

atuação da pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho. Embora um 

sistema de cotas já esteja consolidado no serviço público (Lei Nº 8.213/91, 

Art.93), pode-se perceber que este sistema ainda deixa de fora algumas 

pessoas que, por sua deficiência não conseguem a qualificação necessária 

para concorrer as vagas.  

Iniciativas para a elaboração de sinais específicos por área profissional é 

algo extremamente raro, e os sinais específicos já elaborados acabam tendo 

seu uso restringido ao grupo que os elaborou. É extremante necessário que o 

conhecimento seja compartilhado, pois a comunidade surda tem o direito 

líquido e certo de ser incluída na sociedade em todos os seus níveis. 
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RESUMO: Com a inclusão de pessoas deficientes em sala de aula regular, torna-se 
um desafio para os professores, sendo necessário desenvolver materiais que facilitem 
o aprendizado desses alunos. Assim, esse trabalho objetiva apresentar recursos 
didáticos para o ensino de alunos com deficiência visual, que possibilitem práticas 
pedagógicas inclusivas e adequadas ao ensino do Filo Porífero nas escolas regulares. 
A produção dos materiais foi feita com o uso do papel machê, de forma que as 
diferentes estruturas e texturas das esponjas fiquem perceptíveis. Após a produção, o 
material foi utilizado durante uma aula de graduação do curso de licenciatura em 
biologia e química, com um voluntário que simulou o aluno cego. 
 

Palavras-chave: Inclusão. Deficiência visual. Materiais didático-pedagógicos.  

 

INTRODUÇÃO 

 

As esponjas pertencem ao filo Porífera (L.porus, poro, + jera, portador de), que 

possuem um grande número de poros minúsculos e canais, que constituem um 

sistema de filtragem alimentar adequado para seu hábito de vida. São animais 

sésseis e dependem de correntes de água passando pelo seu sistema de 

canais, para trazer a comida e oxigênio, e levar para o exterior seus dejetos 

corpóreos. Seus corpos são pouco mais que massas de células embebidas em 

uma matriz gelatinosa e enrijecidas por um esqueleto de espículas diminutas 

de carbonato de cálcio ou sílica e colágeno. Elas não possuem nenhum órgão 

ou tecido verdadeiros, e até mesmo suas células mostram certo grau de 

independência. Como são animais sésseis, com apenas movimentos mínimos 

do corpo, elas não possuem um sistema nervoso ou órgãos dos sentidos 
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desenvolvidos, e tem apenas o mais simples dos elementos contrateis 

(HICKMAN et al., 2013). Os poríferos estão divididos em quatro Classes: 

 

Quadro 1: Divisão de classes de poríferos 

CLASSE CARACTERÍSTICAS 

Calcarea ou 

Calcispongiae 

Esqueleto calcário. 

Hexactinellida 

ou 

Hyalospongiae 

Esqueleto de espículas silicosas e hexactínias. Euplectella é 

um gênero de esponjas de vidro que inclui a bem conhecida 

Cesta de Flores de Vênus (Venus`s Flower basket). 

Demospongiae Esqueleto de espículas silicosas (monáxonas ou tetráxonas) 

ou por fibras de espongina ou, ainda, por uma combinação 

de ambas. Possui espículas silicosas ou espongina, ou 

ambos; sistema de canais leuconóide; uma família de água 

doce; todas as outras marinhas; Pseudoceratina crassa, 

Ectyoplasia ferox e Monanchora unguifera.  

A esponja barril (Xestospongia muta) tem uma estrutura em 

forma cilíndrica possuindo um ósculo principal, uma 

superfície lisa ou com várias irregularidades em forma de 

dedo, piramidais ou lameladas. O topo é constituído por uma 

fina parede, com o interior com um padrão. A sua coloração 

vai do dourado à vermelha acastanhada ou até mesmo 

púrpura. A sua consistência é quebradiça. 

Sclerospongiae Esqueleto de espículas silicosas e fibras de espongina e com 

invólucro externo de carbonato de cálcio. 

Fonte: Autores (2019). 

 

Segundo Nobre (2014) o ensino de Ciências e Biologia para alunos com 

necessidades educacionais especiais exigem dos educadores bastante 

agilidade para despertar a atenção dos alunos e transmitir o conhecimento, 

uma vez que envolve o uso de imagens, símbolos e muita imaginação. Assim, 

ministrar aulas de Ciências e Biologia tem sido um grande desafio para os 

professores da área, uma vez que a maioria não está apta a enfrentar essa 

particularidade em sala de aula. Essa realidade não se trata apenas de um 
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despreparo do professor para intervir de forma correta e necessária (GOMES; 

SANTOS, 2008 apud OLIVEIRA, 2018), mas também, da dificuldade 

administrativa de se efetivar uma escola inclusiva. A falta de compreensão dos 

educadores sobre a deficiência visual é um dos motivos que contribui para o 

fracasso escolar dos alunos com tal deficiência (TOLEDO, 2009). 

 

OBJETIVO 

  Este trabalho tem como objetivo apresentar recursos didáticos, práticas 

pedagógicas inclusivas e adequadas bem como incentivar a produção de 

material de baixo custo, a utilização de metodologias e procedimentos didáticos 

que possam servir de auxílio aos professores de alunos cegos e com baixa 

visão. E proporcionar a tátil do aluno em relação ao conteúdo do filo porífera 

incluídos nas escolas regulares. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Papel machê: em um recipiente plástico foi adicionado 4 (quatro) litros 

de água, seguido de 120 (cento e vinte) metros de papel higiênico picado, em 

seguida, foi acrescentado 2 (dois) ml de cloreto de sódio, a mistura descansou 

por 30 (trinta) minutos; após esse tempo, retirou-se o excesso de água usando 

uma peneira e deixando somente a massa de papel. Devolveu-se a massa 

para o recipiente, adicionou-se mais papel e cola branca, sovando-a até criar 

liga. Com a massa básica pronta, ainda moldável, os modelos foram feitos 

seguindo a forma da espécie do porífero, e após prontos, colocados para 

secar.  

Para cada classe foi utilizado moldes diferentes, assim para as 

demonspongias fez-se o modelo corporal com o auxílio de um lápis, envolvidos 

com a massa de papel machê, moldou-se o formato dos ósculos, e foi exposto 

ao sol para a secagem, depois de seco foi finalizado com a pintura de acordo 

com a pigmentação da espécie escolhida; para os representante de formato 

tubular, demonspongia e hexactinellida, foi usado um molde de plástico com 20 

(vinte) cm de comprimento, 5 (cinco) cm de largura e 16 (dezesseis) cm de 

diâmetro, também envolvido com a massa de papel machê,  com o auxílio de 

um palito de churrasco foram feitos os furos que simularam os poros, em 

seguida colocou-se ao sol para secar; após seco, retirou-se do molde e fez-se 
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as pinturas. Para classe Calcarea, fez-se uma bola oval com a massa e 

pequenas bolinhas separadamente, e com o auxílio de palito de churrascos 

fez-se os orifícios e os detalhes do mesmo, grudando-os na bola já preparada, 

e faz-se o acabamento com a pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os materiais foram utilizados durante apresentação sobre o Filo Porífera 

para alunos com deficiência visual, na turma de graduação do curso de 

licenciatura em biologia e química, onde um voluntário foi escolhido e vendado 

para simular aluno portador. Durante a explicação de cada classe do filo, foi 

disponibilizado um exemplar da esponja correspondente para que ele pudesse 

tocar, e explorar suas diferentes estruturas, conforme a explicação do 

professor.  

No final da atividade o voluntário fez uma avaliação sobre o material e 

sua percepção sobre o material didático em papel machê: 

 “o material está ótimo em relação ao formato e a textura,”. 

Aluno A 

Um dos alunos videntes, fez a observação: 

 “talvez pelo o fato do voluntário não possuir de fato a 

deficiência, ele não tem a habilidade de exploração e 

Imagem 1: Modelo de Classe 

Desmospongiae 

Fonte: Michelle Aires 

Imagem 2: Modelo de Classe 

Calcarea 

Fonte: Michelle Aires 

 

Imagem 3: Todos os modelos 

prontos. 

Fonte: Michelle Aires 
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percepção, que a pessoa portadora de deficiente 

desenvolve” Aluno B 

Sobre a avaliação do material para o conhecimento das classes de 

poríferas, o voluntário observou que: 

“o recurso da classe Desmospongiae eu não consegui 

perceber os poros que foram explicados, não consegui 

sentir que todo o corpo era constituído por poros, talvez o 

ideal fosse fazer um complemento em que tivesse somente 

um poro ampliado, para facilitar a compreensão”. Aluno A 

A aprendizagem de Biologia por estudantes cegos é pouco avaliada, 

provavelmente pela ausência de fundamentação teórica necessária para 

desencadear uma reflexão real e profunda a respeito de como o aluno cego 

compreende certos conteúdos, e pela própria complexidade do ensino da 

mesma, uma vez que possui conteúdos de difícil abstração e que estão 

geralmente associados ao uso de imagens para definir formas, rotas, distância, 

funções, associações e etc. (ANDRADE. et al., 2017). Com isso nota-se a 

dificuldade e a necessidade de produção de material didático pedagógico para 

que venham suprir o aprendizado dos alunos deficientes visuais em todos os 

sentidos. Com a aplicação do material produzido neste trabalho notou-se a 

necessidade de fazer um material para complementar o ensino de poríferas, 

onde simulando em maior e evidenciando suas estruturas, para ter melhor 

percepção dos poros e outras estruturas. Tais ferramentas adaptadas devem 

ser modelos a fim de aumentar o estímulo e o interesse, ajudar a construir 

novas descobertas, desenvolver e enriquecer a personalidade do aluno, e 

simbolizar um instrumento pedagógico que leve o professor à condição de 

condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem (ANDRADE et al., 2017). 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES 

Através da junção, prática e a teoria, podemos desenvolver e atribuir 

possibilidades de metodologias e materiais de ensino, que possam facilitar a 
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interação ensino-aprendizagem aos indivíduos com necessidades especiais no 

processo de seu desenvolvimento. A partir de todo esse processo, do aluno 

descobrir as formas por meio de possibilidades de usar um material que vai lhe 

permitir tocar, para então poder acompanhar um tema aplicado pelo professor 

e poder ter autonomia para construir seus próprios conceitos e até mesmo 

escolha sobre assuntos que utilizam dessas metodologias e práticas, 

estabelece motivação e consequentemente um melhor resultado para esses 

alunos. Existe uma grande necessidade de aplicação de novas metodologias, 

não apenas para deficientes visuais, mas para qualquer outra necessidade, 

tem que existir disponibilidade, comprometimento, responsabilidade, e o 

principal amor e zelo pelo que se faz, tendo em vista o sucesso que as 

metodologias bem aplicadas e desenvolvidas podem alcançar, através da 

contribuição no ensino-aprendizagem de alunos com deficiência visual.   
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RESUMO: A construção de materiais didáticos acessíveis possibilita que o ensino se 
torne eficaz para todos os alunos, tanto para os DVs, quanto os considerados 
“normais”. Este trabalho visa facilitar a inclusão de DVs no ensino da geologia a partir 
da aplicação de mapas táteis. Foram confeccionados cinco mapas com diferentes 
texturas e letras em braile, que permitem a leitura da ferramenta através do tato, 
possibilitando a compreensão de assuntos como a Deriva Continental, placas 
tectônicas e seus limites. Para avaliar a eficácia da metodologia foram formulados 
questionários com perguntas objetivas. Tendo como base a relevância do estudo da 
geologia para a formação de alunos DVs, foi observado que os materiais didáticos 
confeccionados auxiliam na compreensão dos conteúdos. 

Palavras-chave: Deriva Continental, Placas Tectônicas, Modelos Texturais, Inclusão. 

 

INTRODUÇÃO 

A formação dos continentes e como eles se distribuíram no globo terrestre 

é um tema bastante investigado por diversos pesquisadores (TEIXEIRA et. al., 

2009). A Tectônica Global foi uma descoberta que revolucionou o campo das 

Geociências, pois através dela muitas interrogativas foram esclarecidas, como 

exemplo a Deriva dos Continentes, fenômenos naturais e a distribuição dos 

organismos ao longo da Terra, possibilitando a abertura de estudos em 

diversas áreas das Ciências, com enfoque principal a geologia (TEIXEIRA et. 

al., 2009).  

Levando em consideração a complexidade das informações associadas 

ao conhecimento geológico e tendo como base a importância desse estudo 
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para a formação do aluno, é necessária a criação de metodologias adequadas 

para a inclusão de deficientes visuais (DV), pois a geologia é uma disciplina 

bem ilustrativa, que envolve práticas de campo e outras atividades (DIAS; 

FIGUEIREDO, 2016).  

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) de 2010, no Brasil são registrados cerca de 6,5 milhões de casos de 

pessoas com alguma deficiência visual, sendo que 528 milhões são incapazes 

de enxergar (cegos) e 6 milhões apresentam baixa visão ou visão subnormal. 

Só na Região Norte são encontrados cerca de 574 mil deficientes visuais 

(DIAS; FIGUEIREDO, 2016). Para que os alunos com necessidades especiais 

se sintam incluídos nas escolas é preciso que o atual sistema de educação se 

reformule, pois grande parte das instituições sofrem com a carência de 

profissionais habilitados e de recursos suficientes (RIBEIRO, 2017). Segundo 

Pacheco et al. (2007), a escola deve ser ajustada de acordo com a 

necessidade da criança que deseja estudar em sua localidade e jamais impor 

que a criança se adeque à escola sem acesso inclusivo. 

A confecção de materiais para serem explorados através de canais 

sensoriais como o tato e audição juntamente com o sistema braile, são 

indispensáveis, pois possibilitam que os DVs tenham acesso à educação, a 

cultura e aos demais conhecimentos (ALMEIDA; LOCH, 2005). A utilização de 

ferramentas inclusivas nas salas de aula deve ser mediada pelo educador, 

visando facilitar o ensino e a aprendizagem, portanto a construções desses 

recursos nas salas de aula facilita a assimilação dos conteúdos, pois devem ser 

projetados com a finalidade de proporcionar a participação independente do 

aluno com deficiência (SOUSA; SOUSA, 2016). O educador deve então 

adequar o ambiente de ensino para atender de forma eficiente os alunos com 

necessidades educacionais especiais, garantindo melhores condições para 

inserir o aluno no contexto educacional (SOUSA; SOUSA, 2016). 
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 É notável a carência de metodologias eficazes que forneçam a inclusão 

de alunos com necessidades especiais nas escolas. Além disso, alguns 

estudos mostram a importância de se produzir materiais didáticos inclusivos, 

porém a maioria não teve sua metodologia aplicada para comprovar sua 

eficácia (DIAS; FIGUEIREDO, 2016). Este trabalho visa facilitar a inclusão de 

DVs no ensino de geologia no âmbito escolar a partir da introdução de mapas 

táteis com linguagem acessível, confeccionados com materiais de baixo custo 

podendo ser aplicados também a não portadores da deficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Para este trabalho foram confeccionados cinco modelos de mapas táteis: 

Mapa 1- Pangeia, Mapa 2 - Laurásia e Gondwana, Mapa 3 - Mapa Mundi dos 

continentes na forma atual, Mapa 4 -  Placas Tectônicas, Mapa 5 - Continentes 

com as Placas Tectônicas (Foto 1). Para a elaboração dos mapas foram 

utilizados: letras em braile, cinco folhas de isopor de 15 cm, 12 folhas de 

E.V.A., 6 folhas de E.V.A. marrom com glitter, 1 folha de E. V. A. com textura, 

tesoura, cola de isopor, cola 3-D e uma folha de cartolina marrom. Para avaliar 

a eficiência da metodologia aplicada foram feitos um pré e pós questionários, 

Foto 1: Mapas táteis com alto relevo 
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todas com perguntas objetivas relacionadas aos assuntos abordados e ao 

material didático. 

 

RESULTADOS OBSERVADOS E DISCUSSÃO  

Durante a aplicação dos questionários o aluno relatou ainda não ter tido 

contato com figuras em relevo, e os assuntos eram ensinados somente em 

braile, o mesmo indicou que recursos didáticos voltados à geologia e a outras 

áreas da ciência eram escassos, tornando o seu processo de aprendizagem 

limitado. No primeiro questionário, inicialmente foi observado que o aluno 

apresentou conhecimento sobre o que são as placas tectônicas, porém quando 

perguntado sobre a Pangeia, quais os impactos causados ao meio ambiente 

quando essas placas se movem e se possuem alguma influência na evolução e 

biologia nos organismos, o aluno demonstrou total desconhecimento desses 

fatores. 

 Todas as questões referentes ao conteúdo foram respondidas com 

bastante clareza no pós-questionário se comparadas com as respostas do pré-

questionário, pois o educando conseguiu identificar e reconhecer os 

continentes e explicar de maneira clara o processo da Deriva continental. 

Quando perguntado se tinha participado de alguma oficina inclusiva de 

geografia ou geologia, o aluno respondeu que não havia participado até o 

momento de nenhuma oficina, afirmando ser a primeira vez ter tido a 

oportunidade de se deparar com materiais bem elaborados, atendendo as suas 

necessidades especiais. Em seguida, foi perguntado se era possível notar a 

diferença entre os objetos no mapa, e se a atividade ajudou na compreensão 

do assunto, ambas as respostas foram positivas.    

A partir das respostas obtidas, foi possível avaliar que os modelos táteis 

apresentados de fato ajudaram na compreensão do conteúdo, pois o aluno 

mostrou segurança e coerência ao responder as perguntas. Conforme Mantoan 

(2004, p.06) a “Educação Especial na concepção inclusiva apresenta um papel 

relevante, não podendo ser negligenciado, apesar de estar dentro de suas 

atribuições, sem ultrapassar seus espaços de atuação específica”. Portanto, as 

instituições devem adaptar-se as necessidades de seus alunos, visando não 
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apenas a inclusão dos DVs no ensino regular, mas sobretudo, fazer valer a 

pena de fato a educação inclusiva, buscando confrontar obstáculos e obter 

cada vez mais melhorias na qualidade do ensino (RIBEIRO, 2017). 

Compreendemos que a metodologia empregada servirá de grande benefício 

para a inclusão do aluno, contribuindo em seu processo de aprendizagem, 

mostrando-se um recurso educativo indispensável para se trabalhar a 

capacidade intelectual do aluno DV (Foto 2 e 3), pois adaptar os recursos que 

estão disponíveis à realidade de aprendizagem do aluno não é tão simples 

assim de acontecer, sendo um desafio constante ao professor e a escola cria-

los (LOCH, 2008). Destacamos ainda a importância da participação da família 

no âmbito escolar, estas devem conhecer as dificuldades e buscar novas 

alternativas de ensino, visando o bem-estar e o desenvolvimento cognitivo e 

social de seu educando (SOUSA; SOUSA, 2016).  
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APÊNDICE 

PRÉ-QUESTIONÁRIO 

1). Você sabe o que são placas tectônicas?   

2). Já ouviu falar sobre a Pangeia? 

3). Você sabe quais impactos são causados ao meio ambiente com os 

movimentos das placas tectônicas? 

4). Será que a movimentação das placas tectônicas pode influenciar na 

evolução e biologia dos organismos? 

PÓS-QUESTIONÁRIO 

1). Qual foi o criador da Deriva Continental? 

A) Charlie Darwin B) Alfred Wagner C) Isaac Newton 

2). Quantas placas tectônicas existem? 

A) 10 B)11 C) 12 

3). Qual fenômeno abaixo não é causado pelo movimento das placas? 

A) Vulcões B) Terremotos C) Chuva 

4). Entendeu sobre a teoria da Deriva continental? 

5). Já participou de alguma oficina inclusiva de geografia ou geologia? 

6). Foi possível notar a diferença entre os objetos no mapa? 

7). A atividade ajudou a compreender o assunto? 
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RESUMO: O ensino inclusivo nas escolas da rede pública, é por lei garantido a jovens 
e crianças desde a equivalência da Convenção sobre os direitos das pessoas com 
deficiência. Desde então muitos tem sido os avanços na área da educação inclusiva, 
entre eles a busca por novas formas e metodologias de ensino, que contemple essa 
educação. Pensando nisso o presente trabalho tem como objetivo propor um modelo 
de recurso didático, para o ensino de estudantes do ensino médio deficientes visuais, 
a área escolhida foi ciclo de vida do filo Cnidária Classe Scyphozoa. Esperamos 
portanto que esse modelo possa contribuir com o ensino inclusivo de biologia e que se 
possível sirva como base para recursos futuros, podendo ele ser adaptado, 
proporcionando uma melhor socialização do conhecimento de zoologia. 
 

Palavras-chave: Ensino inclusivo, Material didático inclusivo, Ensino de biologia 

inclusivo. 

 

INTRODUÇÃO 

O ensino de Ciências se constitui uma das temáticas fundamentais, para 

o desenvolvimento intelectual, cognitivo e social de crianças e jovens. Ao 

pensarmos em uma sociedade desenvolvida e próspera deve se considerar o 

papel formador da ciência e os meios com que podemos efetiva-la, afim de 

superar os entraves da educação e alcançar os objetivos inicialmente 

propostos. Faz parte dessa sociedade bem desenvolvida a inclusão de 

crianças, jovens e adultos, e essa inclusão pode começar na escola, com salas 

mistas onde alunos portadores de necessidades especiais possam aprendem 

sobre ciências e pratica-la junto de alunos não portadores pois, “Entende-se 

por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação 

escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

mailto:fran_sn1@hotmail.com
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com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação”. Art. 58, Lei nº 12.796 de 2013. 

A educação inclusiva permite igualdade de oportunidades educativas, 

em sua proposta busca oferecer um espaço para o desenvolvimento integral 

dos alunos com necessidades específicas, considerando o potencial e 

especificidades de cada educando a favor do seu pleno desenvolvimento. 

Neste sentido, faz se necessário a inclusão, envolvendo o sentimento de 

pertencer e de fazer parte, a valorização da diferença e a busca de uma 

cidadania ativa construtora que respeita as limitações do educando com base 

na lei que as rege. 

 Segundo Abramowicz (1997): 

 “A escola não pode tudo, mas pode mais. Pode acolher as diferenças. É 
possível fazer uma pedagogia que não tenha medo de estranheza, do 
diferente, do outro. A aprendizagem é destoante e heterogênea. 
Aprendemos coisas diferentes daquelas que nos ensinam, em tempos 
distintos, (...), mas a aprendizagem ocorre, sempre. Precisamos de uma 
pedagogia que seja uma nova forma de se relacionar com o conhecimento, 
com os alunos, com seus pais, com a comunidade, com os fracassos (com 
o fim deles), e que produza outros tipos humanos, menos dóceis e 
disciplinados. 

A inclusão de pessoas com deficiência visual em salas de aulas 

regulares representa um desafio para os educadores no processo de ensino e 

aprendizagem, pois estes precisam estar capacitados para a efetivação do 

trabalho inclusivo. Visto que, a formação continuada de professores é o 

processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade 

docente e precisa ser realizado ao longo da vida profissional, como prevê ainda 

a lei nº 12.796/13. 

Pensando nisto, a pratica de elaborar atividades de aprendizagem 

significativas, lúdicas e que inclua todos os estudantes da classe, de forma que 

as diferenças físicas e intelectuais, não sejam um impedimento a socialização 

do conhecimento, constitui-se um desafio, assim como um dos elementos da 

formação do educador. O professor precisa desprender-se de atividades 

repetitivas e propor-se a trabalhar com novos recursos didáticos, e novos 

métodos sempre que possível. 

Uma das opções que podem ajudar no ensino inclusivo são os recursos 

didáticos, considerados materiais que podem ser utilizados como ferramentas 
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no processo de ensino/aprendizagem, como um meio facilitador na relação 

professor/aluno e conteúdo a ser abordado capazes de despertar nos alunos o 

interesse pelo assunto abordado, pois de acordo com Cordeiro (2005) “A 

aprendizagem está relacionada aos conhecimentos captados através dos 

sentidos (tato, visão, audição olfato e paladar) e enviados ao cérebro, onde 

ocorre a elaboração intelectual”. 

A Constituição Federal de 1988, art. 206 e a LDB art. 3º, discutem os 

princípios básicos de ensino cujos incisos II, III, V e II, VII, IX respectivamente 

asseguram o direito ao ensino, aprendizagem e avaliação do profissional com 

padrão de qualidade. A Constituição federal oferece todo amparo legal para 

que aluno seja recebido na escola e está lhe ofereça ensino de qualidade, 

sendo que toda a comunidade escolar deve estar comprometida com o 

sucesso escolar do aluno. 

Para Hoffmann (2001) percebemos que a inclusão de fato ocorreu, 

quando os recursos confeccionados suprem as necessidades específicas do 

educando, ao mesmo tempo que valorize as suas especificidades quanto a 

utilização dos demais sentidos, para isso a confecção de materiais didáticos 

que permitem a formação de imagens mentais sobre o conteúdo abordado já 

que são limitadas as observações visuais, são de fundamental importância. 

Vygotsky (1997) ressalta que para o ensino seja de fato um ensino inclusivo ele 

deve apresenta o mesmo nível de dificuldade tanto para alunos normovisuais, 

quanto para alunos deficientes. Portanto ao se desenvolver um recurso ele 

deve servir pra ambos os públicos, propiciando a interação entre os 

estudantes. 

Pensando nisso, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma 

proposta de metodologia de ensino, baseada na construção e utilização de um 

recurso didático para o ensino de zoologia, conteúdo de Cnidários, ciclo de vida 

dos Scyphozoa para alunos do segundo ano do ensino médio (série que o 

conteúdo costuma ser abordado) portadores de deficiência visual, que pode ser 

usado em consonância com alunos que não apresentam a mesma deficiência. 

O presente trabalho foi desenvolvido durante a disciplina de Diversidade 

Animal 1, porém como a turma não possuía alunos deficientes visuais e devido 

o encerramento da disciplina estar próximo, o mesmo não pode ser aplicado 
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para estudantes deficientes visuais, constituindo se somente como uma 

proposta de recurso. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a montagem do recurso didático foram utilizados os seguintes 

materiais: Tesoura; Cola quente; 1 folha de Isopor; papel EVA; papel camurça 

para encapar a folha de isopor; 4 garrafas PET de 2L; 2 garrafas PET de 1L; 1 

garrafa PET de 350 ml; Fio de nylon; Pincel; Massa de modelar; tinta guache 

azul. 

Com o auxílio de uma tesoura foram retirados o fundo das garrafas pet 

(figura 1a) e em seguida removido alguns fragmentos para a confecção dos 

tentáculos da fase polipoide28 do animal (figura 1b). Esse procedimento deve 

ser repetido para confecção da fase de pólipo em todos os estágios, 

preparando com isso 1 pólipo maduros e 3 juvenil. 

 

Figura 01: modelos de garrafas PET utilizadas (a). Garrafas recortadas e com fragmentos já 

retirados (b). 

 
 

Fonte: autores. 

 
Com o auxílio da cola quente, a garrafa PET foi fixada no isopor já 

envolvido com papel camurça, representando o substrato, utilizando a tampa 

 
28 O filo Cnidaria inclui animais marinhos com dois tipos de forma de vida, os pólipos ou 
polipoide que são os animais que vivem fixos a algum tipo de substrato ou que possuem pouca 
mobilidade, e as medusas ou medusoide, que são animais de vida livre que se locomovem por 
jato-propulsão. 

(a) (b) 
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da garrafa para melhor fixação, os componentes devem ser dispostos em um 

semicírculo para representar o desenvolvimento do animal desde a fase 

embrionária. 

Com a massa de modelar foram confeccionados o zigoto (figura 2a), a 

larva plânula livre-natante (figura 2b) e a medusa desenvolvida (Figura 3), 

utilizando nesta última, o fundo removido de uma das garrafas para simular as 

estruturas externas inferiores da medusa. Na confecção da larva plânula, foi 

utilizado também fios de nylon para representar os cílios utilizados para 

locomoção, todos os modelos feitos de massa de modelar foram pintados com 

tinta azul. 

 

Figura 2: zigoto confeccionado com massa de modelar (a). Plânula livre-natante confeccionada 

com massa de modelar e fios de nylon para imitar os cílios utilizados na locomoção (b) 

 

Fonte: os autores  

Figura 3: parte exterior da medusa adulta (a). Parte interna da medusa adulta (b). 

 
 

Fonte: autores 
 

Após a confecção, os mesmos foram dispostos no isopor de modo a 

completar o ciclo de vida da medusa. A transição entre as fases do ciclo de 

vida é indicado por setas de EVA atoalhado, para facilitar o reconhecimento, 

(a) (b) 

(a) (b) 
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através da distinção das texturas. Após a realização de todas essas etapas o 

modelo didático ficou pronto (figura 3). 

Figura 4: Ciclo de vida completo da medusa Aurélia representado no modelo didático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: autores 
 

 
RESULTADOS ESPERADOS  
 

Espera se com o trabalho aqui apresentado, proporcionar aos 

estudantes deficientes visuais uma melhor percepção de como o ciclo de vida 

da classe Scyphozoa ocorre em meio natural. Espera-se ainda que modelos 

didáticos como o aqui apresentado, proporcionem aos alunos com deficiência 

visual uma aula completa tanto em conteúdo, bem como uma aula prazerosa, 

onde ele consiga de fato interagir com os demais alunos e com o professor, 

pois somente assim ocorrerá de fato a socialização do conhecimento.  

Para a produção desse recurso foram escolhidos materiais que possuem 

baixo custo e de fácil acesso, tanto para os alunos, com para o professor. A 

montagem do material é simples e demanda pouco tempo para ficar pronto. 

Outro aspecto importante é que pode ser transportado com facilidade, sem 

oferecer riscos durante seu manuseio. Esperamos portanto que esse modelo 

possa contribuir com o ensino inclusivo de biologia e que se possível sirva 

como base para recursos futuros, podendo ele ser adaptado e melhorado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A legislação brasileira já efetivou o ensino inclusivo na educação pública 

e privada, por meio de leis e ementas. O grande desafio na atual conjuntura do 

sistema educacional é encontrar mecanismos para efetivar essa inclusão e 

fazer desta uma ferramenta eficaz na formação social e intelectual do indivíduo 
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deficiente, capacitando o mesmo para dar seguimento a vida escolar, ao 

mundo das ciências e ao mercado de trabalho. 

Neste sentido o processo educacional e o professor são de grande 

importância pois, tem a função e o dever de instruir da melhor maneira possível 

todos os seus estudantes, abrigando em sala de aula os mais variados tipos de 

limitações e deficiências. 
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RESUMO: Em Manaus, metrópole amazônica pouco arborizada, a presença de 
quintais urbanos é fundamental para ampliar os espaços verdes no bairro do Coroado, 
que abriga uma das maiores áreas verdes urbanas do mundo, o Campus da UFAM. 
Levantamento da flora dos quintais, elaborado em disciplina de extensão envolvendo 
ensino de etnobotânica e biodiversidade mapeou 240 espécies, das quais 32 
registradas pela primeira vez. Além disso, diversas espécies nativas de importância 
cultural na Amazônia foram reintroduzidas no bairro, como o tucumã, a pupunha e o 
bacuri. As ações tem possibilitado a difusão dos conhecimentos etnobotânicos entre 
acadêmicos e trocas de saberes entre os comunitários, contribuindo para transformar 
a paisagem do bairro, substituindo lixo por plantas. 

Palavras-chave: Ensino de botânica, usos sociais, Amazônia, extensão universitária. 

 

TEMA DA INVESTIGAÇÃO 

 Encravada na Amazônia, Manaus é, segundo o IBGE (BRASIL, 2010), a 

capital com o segundo pior índice de arborização domiciliar do país. Tal 

paradoxo é fruto de um modelo de desenvolvimento industrial baseado na Zona 

Franca de Manaus. Com sua implantação, a cidade cresceu e, em dez anos 

(1970 a 1980), dobrou sua população, alcançando os 600 mil habitantes. 

Atualmente, a capital amazonense é a sétima mais populosa do país (BRASIL, 
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2010), suprimindo, com essa ocupação massiva, grande parte de sua cobertura 

vegetal. 

 Nossa área de estudo se situa no bairro do Coroado, Zona Leste de 

Manaus, nas adjacências do Campus da Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM), uma área de proteção ambiental (APA) criada pelo Decreto nº 1503 

de 27/03/2012. O campus possui extensão de 6,7 milhões de m2, sendo o 

maior fragmento florestal urbano do Brasil e o terceiro maior do mundo 

(BRASIL, 2012). Apesar disso, a relação entre a área verde da UFAM e o 

bairro do Coroado foi, desde o seu início, marcada por constante tensão. Isto 

porque a história do bairro guarda relações com a ocupação humana e o 

desmatamento da área do Campus. Os mais de mil hectares que compõem o 

bairro pertenciam à UFAM e, no início da década de 1970 começaram a ser 

ocupados por pessoas oriundas, sobretudo, do interior do Amazonas, que, com 

a consolidação desta ocupação, conquistaram a posse da área, com o aval do 

governador Henoch Reis (MANAUS DE ANTIGAMENTE, 2013). 

 Apesar deste quadro, a presença de quintais urbanos no Coroado é um 

elemento fundamental na paisagem do bairro. Grandes árvores, sobretudo 

frutíferas, garantem sombra e alimento para os moradores (SILVA, LIMA, ODA, 

2018; OLIVEIRA, 2015), abrigo para aves e uma provável redução do efeito de 

borda29 no entorno da APA. O número de quintais, entretanto, é reduzido, 

enquanto a cobertura de asfalto e cimento é preponderante. 

 Ações de núcleos comunitários e de extensão universitária vem 

buscando conhecer a sociobiodiversidade associada aos quintais urbanos do 

Coroado, desde 2005 (ODA, 2016; SILVA, LIMA, ODA, 2018). Nestas, tem sido 

identificadas as plantas cultivadas pelos moradores e seus principais usos 

sociais. Além disso, algumas destas ações buscam estimular trocas dos 

produtos cultivados, apoiando também a ampliação da área cultivada no 

bairro.Neste sentido, urge introduzir processos de educação ambiental que 

ampliem as práticas de cultivo e uso das plantas, substituindo o extrativismo 

realizadas na APA pelos moradores (SILVA-FORSBERG, 1999; GONTIJO, 

2008), o qual tem resultado em superexploração dos recursos naturais. Além 
 

29 Consiste no efeito do desmatamento que incide sobre as bordas florestais, consistindo em 

quedas de árvores, perda de água do ambiente e consequentes alterações na flora e fauna destas, entre 

outros. 
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disso, educar para o cultivo implica, como consequência direta, na produção de 

alimentos, contribuindo também para a soberania alimentar da comunidade. 

 
JUSTIFICATIVA 

 Diversos fatores tem sido responsáveis, nos últimos anos, pelo 

desmatamento na Amazônia, como as queimadas, a extração de madeira, a 

crescente industrialização e o aumento populacional das áreas metropolitanas. 

Neste contexto, Manaus tem vivenciado transformações ambientais 

significativas que causam aumento da temperatura e redução da pluviosidade. 

No Coroado, em particular, tais mudanças,associadas à poluição dos igarapés 

e ao lançamento de lixo na mata por moradores do entorno ameaçam a 

biodiversidade da APA-UFAM. Por outro lado, os quintais urbanos abrigam 240 

espécies vegetais e grande sociodiversidade, indicada pelos inúmeros usos 

sociais destas plantas (OLIVEIRA, 2015; SILVA, LIMA, ODA, 2018) 

constituindo recursos potenciais para a reversão deste quadro. 

 O cultivo e uso de plantas, para fins como a alimentação, a medicina 

popular e a ornamentação, constituem saberes populares que, caso 

disseminados de modo a valorizar criticamente tais etnoconhecimentos, podem 

contribuir para a substituição gradual de práticas extrativistas que tem, há 

algum tempo, exercido pressão ambiental sobre espécies de uso comum na 

Amazônia, como o açaí, a pupunha, o tucumã e o cupuaçu, na área do 

Campus da UFAM (SILVA-FORSBERG, 1999; GONTIJO, 2008). Além disso, 

implementar processos educacionais que ampliem o cultivo e a manutenção de 

quintais, ampliariam a área verde no entorno da UFAM, reduzindo o efeito de 

borda e aumentando a área de uso de espécies animais, sobretudo aves, como 

araras e periquitos, que com frequência visitam mangueiras,  goiabeiras, 

mamoeiros e outras espécies frutíferas nos quintais (W. ODA, com. pess.). 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Atividades de extensão universitária, muitas vezes, tem sido realizadas, 

no Brasil, a partir de um modelo assistencialista (GADOTTI, 2017), que 

compreende extensão como o ato de estender conhecimentos acadêmicos à 

população, criando uma relação marcada por aquilo que Paulo Freire denomina 
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de “invasão cultural”. Neste sentido, o educador, em sua principal obra, 

“Pedagogia do Oprimido” descreve o processo de Investigação Temática (IT), 

segundo o qual, é a partir do universo temático do estudante que os conteúdos 

emergem, evitando-se assim o mero depósito de conteúdos, a educação 

bancária (FREIRE, 1979). 

 O processo inicia-se a partir do levantamento preliminar da realidade, 

uma investigação de caráter sociológico, no qual ocorre a codificação. Em 

seguida, inicia-se a descodificação, erigida a partir da conjunção entre os 

saberes científicos e os saberes populares nos círculos de cultura, nos quais se 

desenrolam os diálogos descodificadores. Ainda que a IT tenha sido 

desenvolvida para a alfabetização de adultos, seu uso é amplo no campo do 

Ensino de Ciências no contexto da educação formal, sobretudo a partir do uso 

dos Três Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO, 

2002). 

 No caso do presente estudo, mesclam-se situações de aprendizagens 

formais e não-formais, a partir de uma disciplina de extensão, “Quintais 

Urbanos”, ligada ao “Programa Atividade Curricular de Extensão” (PACE), com 

carga horária de 60h, oferecida para estudantes de diferentes cursos de 

graduação. 

 
OBJETIVOS 

O objetivo do presente estudo é o desenvolvimento de processos de 

educação ambiental que contribuam para ampliar o conhecimento sobre as 

plantas cultivadas nos quintais urbanos do Coroado e seus respectivos usos 

sociais e, a partir de tais processos, promover ações integradas entre 

estudantes e comunitários que promovam uma relação mais harmoniosa e 

ambientalmente saudável entre o bairro e a APA-UFAM. 

 
METODOLOGIA UTILIZADA 

 Para realizar a primeira etapa da IT, foi consultada a literatura 

especializada em quintais urbanos, a partir da qual um artigo e uma 

dissertação envolvendo estudos realizados no Coroado foram identificados. 

Também foram aplicados questionários nos quais investigaram-se aspectos 
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relativos às plantas cultivadas e aos usos sociais feitos pelos moradores. A 

partir disso, construiu-se um elenco das espécies e categorias relativas ao 

modo de utilização destas plantas. O resultado deste estudo (publicado em 

SILVA, LIMA, ODA, 2018) e de outros estudos anteriores subsidiou as etapas 

seguintes do PACE. 

 Após esta primeira etapa, duplas de estudantes visitavam cerca de 

quatro a seis moradores dos quintais localizados nas adjacências da APA em 

outras etapas (totalizando cerca de 30 quintais) para: a) convidá-los para 

mutirões de plantio e conservação das calçadas e do igarapé do bairro; b) 

doação de mudas de espécies vegetais nativas. Tais visitas também 

objetivaram oferecer ao estudante um conhecimento sobre o universo temático 

investigado. Além disso, estabeleceram-se trocas de espécies cultivadas entre 

os moradores que, no caso desta pesquisa, contribuiu para a multiplicação de 

espécies nativas. Outro recurso utilizado para a obtenção de espécies nativas 

foi a compra de frutos em feiras de produtos orgânicos regionais. As espécies 

adquiridas compuseram um viveiro de mudas, cuja manutenção constitui 

também uma das atividades pedagógicas do PACE. Estas espécies são 

utilizadas em mutirões de plantio em áreas públicas do bairro, outra atividade 

desenvolvida pelos estudantes. 

 Ao longo deste processo, outras necessidades formativas foram 

identificadas. Uma delas dizia respeito às dificuldades da maioria dos 

estudantes, oriundos de cursos, muitas vezes, distantes da Biologia, em 

identificar as espécies cultivadas, além de algumas problemáticas mais 

frequentes, como a das chamadas plantas invasoras. Para melhorar estes 

aspectos, foram inseridas no planejamento algumas práticas de campo 

envolvendo a identificação das principais espécies vegetais encontradas no 

Coroado e no Campus da UFAM, como também práticas envolvendo o manejo 

das espécies invasoras. Estão inseridas no planejamento deste semestre, por 

fim, práticas envolvendo a produção e manutenção de hortas escolares. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Somando-se as espécies identificadas neste estudo com as de estudos 

anteriores (SILVA; LIMA; ODA, 2018; OLIVEIRA, 2015), Foram identificadas 

240 espécies nos quintais do Coroado, destas 32 foram registradas pela 
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primeira vez no bairro, sendo 22 nativas. Dentre as espécies nativas, diversas 

podem ser consideradas reintroduzidas, dado que a composição original do 

Coroado, na década de 70 deveria ser bastante similar à mata da UFAM, área 

na qual muitos moradores ainda praticam a extração de frutos de espécies, o 

tucumã (Astrocarium aculeatum), a pupunha (Bactris gasepaes), os ingás (Inga 

spp.) e o maracujá do mato (Passiflora miniata). Outras plantas nativas, 

comuns na Amazônia também foram encontradas e/ou introduzidas, como o 

biribá (Annona mucosa), o açaí de touceira (Euterpe oleracea) e o ária 

(Calathea allouia). 

 Além dos quintais, nos mutirões de arborização diversas lixeiras viciadas 

foram substituídas por espécies ornamentais (como a palma-do-norte, 

Xiphidium caeruleum) e árvores frutíferas nativas (como os ingás, o bacuri, o 

abiu e o cupuaçu). Atualmente, 22 espécimes plantadas há cerca de um ano 

estão pelo entorno da UFAM, na calçada da Rua Astro Barroso, junto a outras 

plantas ornamentais, mantidas pela prefeitura. Tais práticas, além de contribuir 

para sensibilizar os estudantes (alguns fazem a disciplina pela segunda vez) 

sobre a importância da problemática, possibilitaram o estreitamento dos laços 

entre a UFAM e a comunidade participante da pesquisa, sendo que as 

características de diversos quintais e da ação de seus proprietários já 

tornaram-se conhecimentos familiares, tanto aos estudantes quanto aos 

comunitários envolvidos nas ações. 

 Além disso, ao longo do processo, a ação de outro coletivo comunitário, 

o “Lixo por Planta” foi identificada, sendo que seus integrantes, em geral, 

jovens estudantes de instituições públicas do ensino médio e superior 

residentes no Coroado já passaram a coordenar um novo PACE, homônimo ao 

coletivo. As ações de ambos os PACEs possuem finalidades semelhantes, 

sendo que há diversas ações em comum, enquanto as atividades específicas 

de cada grupo são bem demarcadas, já que um dos coletivos trabalha com 

quintais urbanos, enquanto o outro ocupa-se da preservação de espaços 

públicos, como calçadas, margens do igarapé e a área da mata da APA-UFAM. 
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CONCLUSÕES 

É notável a mudança nos espaços públicos na região do Coroado na 

qual o “Quintais Urbanos” atua, com o desaparecimento de diversas lixeiras 

viciadas e o significativo aumento da área verde em calçadas e no Igarapé da 

Beira-Rio. É também significativa a ampliação do conhecimento sobre as 

espécies cultivadas e seus usos sociais nos quintais urbanos do bairro. 

Apresenta-se como elemento avaliado positivamente também a 

presença dos estudantes em diálogo constante com os moradores do bairro e 

as constantes trocas de saberes entre acadêmicos e agricultores urbanos. 

Apesar disso, é preciso ampliar esta interação com os comunitários que ainda 

não cultivam plantas em suas casas, predominantemente cobertas por 

cerâmica e cimento. Também é preciso aperfeiçoar os serviços de coleta de 

lixo no bairro, dado que os moradores de certos becos não dispõem nem de 

espaço para o descarte, nem de acesso ao sistema de coleta. 

Por fim, ressalte-se que processos de educação ambiental encontram-se 

em construção, ao longo deste período, com o forte engajamento e 

protagonismo dos moradores, que precisam ampliar esta consciência ambiental 

para que esta relação mais harmoniosa e ambientalmente saudável amplie o 

seu alcance no bairro e, sobretudo, no entorno da APA-UFAM 
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Eixo 5: Ensino de Ciências/Biologia cultura e arte: Análises das relações 

entre Cultura, Ciência e Educação em Ciência/Biologia, Debates e proposições 

que articulem Ensino de Ciências/Biologia e arte; uso de diferentes mídias e 

linguagens na Educação em Ciências/Biologia; desenvolvimento de materiais e 

práticas pedagógicas para trabalhar a temática em quaisquer níveis de ensino. 
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A “FÔRMA” DO AMOR VERDADEIRO: COM A PALAVRA, A TURMA DA 

MÔNICA 

 

Marcos Allan da Silva Linhares 

(PPGECM/IEMCI/UFPA – Bolsista CAPES) 

 

Lêda Valéria Alves da Silva 
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Resumo: Neste trabalho buscamos analisar nas histórias em quadrinhos da Turma da 

Mônica e Turma da Mônica Jovem como vem sendo produzido o corpo gordo e quais 

enunciados sustentam determinados discursos na produção desses corpos. Para isso 

selecionamos como corpus de análise trechos das revistas, bem como enunciados de 

outras mídias como filmes e animações. Como ferramenta metodológica nos valemos 

da análise do discurso elaborada por Michel Foucault. O estudo mostra que o discurso 

corporal nessas histórias parece ditar qual a fôrma do amor verdadeiro, quais corpos 

tem chance de serem notados, desejados e vistos por seus parceiros ao longo dos 

enredos.  

Palavras-chave: Ensino de Biologia; subjetivação; mídia. 

 

INTRODUÇÃO 

A Biologia enquanto ciência que se propõe estudar a vida em todas as 

suas formas, tem posto o corpo entre as suas principais discussões e debates. 

Desde a educação infantil até o ensino médio, o corpo vem sendo trabalho no 

ensino de Biologia apartado de sua dimensão cultural e social, sendo 

geralmente associado aos cuidados básicos e as características anatomo-

fisiológicas. No que diz respeito aos documentos que orientam os educadores 

sobre alguns aspectos fundamentais de cada disciplina do currículo, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) também mostram o quanto 

o corpo ainda é visto em sua materialidade puramente biológica. No documento 

o corpo é tratado no âmbito da valorização de hábitos ditos “saudáveis”, 

buscando qualidade de vida e valorizando o conhecimento anatômico e 

fisiológico do corpo humano para que sejam aplicados esses hábitos. 

Por isso é importante desconfiarmos desse discurso biológico, como nos 

dizem Freitas e Chaves (2011), pois a Biologia, enquanto uma disciplina que 

produz um discurso científico acaba por naturalizar determinadas 
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características para o corpo como suas características biológicas ou “inatas” às 

pessoas ao nascerem. Considerando o corpo nessa perspectiva, produzimos 

discursivamente diferenças que separam em dois lados meninos e meninas e, 

que encontram no discurso científico biológico, justificativas para demarcarem 

as diferenças entre as pessoas como os genes, os aparatos sexuais, os 

hormônios, entre outros. 

As histórias em quadrinhos (HQ) enquanto uma pedagogia cultural, ou 

seja, como uma mídia que faz parte da constituição dos sujeitos e nos ensinam 

em suas páginas modos de ser e estar na sociedade, por vezes também se 

utiliza desses discursos biológicos ao produzirem determinados tipos de 

corpos, como o corpo gordo, por exemplo. E ao utilizarmos essas revistas em 

nossas salas de aula também passamos a assumir esses discursos em nossa 

prática pedagógica, ensinando aos nossos alunos como o corpo gordo é 

produzido, que lugares devem ocupar e como deve agir em sociedade, na 

escola e até em sua família. 

Nessa perspectiva é objetivo desse trabalho analisar alguns recortes de 

histórias em quadrinhos da Turma da Mônica procurando olhar como vem 

sendo produzido o corpo gordo nessas histórias e quais enunciados sustentam 

determinados discursos na produção desses corpos.  

 

CAMINHOS METODOLÓGICOS 

Neste trabalho, pretendemos olhar para as HQ não como uma simples 

produção inocente, mas como um poderoso artefato midiático que produz e 

constitui os sujeitos que as leem; por isso enxergamo-las nessa pesquisa como 

uma mídia que se constitui enquanto instância pedagógica na cultura 

contemporânea e que está presente não mais só nas casas e nas bancas de 

revista, mas também nas escolas, nos hospitais e em várias instituições de 

ensino.  

 Logo, pensamos como Garré (2014) que os diversos artefatos culturais 

como o cinema, o rádio, a televisão, as revistas em quadrinhos e etc, 

funcionam como potentes difusores de verdades e saberes, ao legitimarem e 
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ensinarem valores sobre o corpo dito “normal”, saudável, bonito, etc. 

Entendemos esse tipo de mídia como uma construção em que, como nos diz 

Fischer (2012), ao mesmo tempo em que olhamos, elas também nos olham na 

medida em que nos capturam e nos ensinam modos de existir hoje. 

 Ao escolher trabalhar com a ideia de análise do discurso, é importante 

salientar que os discursos são constituídos de enunciados. Enunciados como 

função de um discurso corporal maior, que tem uma materialidade nas imagens 

das histórias e que funcionam como nos diz Foucault (2007), como átomos do 

discurso e podem ser demarcados em formas de grupamentos ou planos de 

repartição. Para as análises desses enunciados, não nos restringimos a uma 

série contínua de revistas, olhamos para os lugares em que os personagens 

gordos aparecem ou onde se falava em algum momento desses corpos, 

independentes da edição, data ou série, bem como também buscamos nas 

vizinhanças desse discurso, outras produções em que os personagens 

apareciam em cena como em filmes, edições especiais, graphic novels, entre 

outros. 

 

A FÔRMA DO AMOR VERDADEIRO...  

 Afinal, existe uma fôrma para amor verdadeiro? Quem são aqueles que 

podem amar e aqueles que devem permanecer sozinhos? Quais são as 

medidas certas, a cor do cabelo, dos olhos, a altura ideal para se encontrar um 

amor nas histórias em quadrinhos? Quais corpos são considerados “bonitos” e 

quais corpos são considerados “feios” ou “diferentes”?  

 Nesse jogo incessante na busca por uma pessoa ideal, o corpo gordo 

está em uma constante luta para encontrar os componentes necessários para 

ser aceito e “validado” como um corpo que seja considerado bonito e atraente. 

Nessa luta, já não basta mais ser magro, outros elementos são exigidos para o 

corpo gordo para que ele passe a entrar na ordem do discurso da beleza. 
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Fig. 01: Trechos da história “Se pudesse, o que você mudaria?”. 

Produzido por: Panini Comics, Magali, nº 73. 

  

Nos trechos da história da figura 01, ao ouvir que Magali eliminaria alguns 

“quilinhos que estão sobrando”, Quinzinho passa alguns dias fora e retorna 

totalmente mudado, para ele não é só os “quilinhos” que a incomodam, mas 

toda a configuração do seu corpo. Para conquistar Magali novamente ele 

mudou de cabelo, colocou lentes azuis nos olhos, emagreceu, enfim, realizou 

uma série transformações em seu visual para agradar sua amada. 

 Produz-se assim um “corpo-camaleão” que vai se adaptando, moldando 

e modificando para atender os anseios das outras pessoas e o seu próprio por 

um corpo perfeito. Na receita desse corpo perfeito os olhos azuis, o cabelo liso, 

a altura, ganham destaque e se tornam pontos primordiais para chamar a 

atenção e o desejo das pessoas que o observam. 

 Assim como os super-heróis, o corpo masculino vem sendo produzido 

historicamente sobre um determinado referencial de corporeidade masculina, 

como afirma Beiras et. al. (2007), enquanto que os corpos que se desviam 

deste padrão são frequentemente satirizados ou excluídos, como é o caso de 

Quinzinho.  
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A)  

B)  

 
 

B) Fig. 02: a) Trecho da história “Se pudesse, o que você mudaria?”, Magali, nº 73. b) 

História final da revista Cebolinha, nº 81. Produzidos por: Panini Comics. 

 

Nos trechos das histórias acima podemos ver como esse corpo 

desejável é produzido. Não é preciso só emagrecer e deixar de ser gordo, o 

que chama atenção também são outros atributos que precisam ser adicionados 

ao corpo. Na figura 02.a o que chama a atenção da Magali é o corpo mais 

musculoso, magro e alto; o mesmo acontece na figura 02.b, as preferências 

das meninas são “meninos fortes e grandões” que resulta numa tentativa falida 

do Cebolinha tentar agradá-las usando seu cachorro como “massa muscular”. 

O discurso corporal nessas histórias parece ditar qual a fôrma do amor 

verdadeiro, quais corpos tem chance de serem notados, desejados e vistos por 
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seus parceiros ao longo dos enredos. Ao serem produzidos dessa maneira, 

outros corpos são invisibilizados e conduzidos a propostas de mudanças em 

seu corpo para alcançarem as mudanças devidas para alcançarem o coração 

das pessoas que amam e quem sabe a partir dessas mudanças, consigam 

alguma chance de atenderem as exigências que lhes são impostas. 

Esse discurso que romantiza e relaciona algumas formas corporais ao 

desejo e ao amor, enquanto que atribui a outras a repulsa e a mudança pode 

ser vista em outras produções midiáticas como no filme “O professor aloprado” 

30. Na história o professor Sherman é humilhado constantemente por conta de 

seu peso e ao se apaixonar por sua colega de trabalho, cria e usa poções 

criadas por ele mesmo para assumir um corpo magro e esbelto para tentar 

conquistar a professora. Ao longo de todo o filme o professor é produzido como 

um sujeito que não consegue um amor por conta de seu peso, também 

investindo esforços na busca pelo emagrecimento e realizando sacrifícios na 

chance da tão esperada mudança de vida. 

Na animação “Shrek 2”31 o famoso ogro também busca alternativas para 

conseguir manter o casamento com Fiona, para ele, só se livrando de sua 

forma feia, gorda e verde que ele conseguirá continuar feliz com a esposa. 

Com essa ideia em mente ele toma a poção “feliz para sempre” que dá o poder 

a quem tomá-la de assumir a “forma do amor verdadeiro”. Após ingerir a poção, 

Shrek se transforma em um cavaleiro alto, forte, branco e magro, assumindo a 

sua fôrma que ele acredita ser a do seu amor verdadeiro e que poderá ser 

melhor do que sua antiga forma.  

Ao serem produzidos nessa perspectiva, todos esses personagens que 

vivem uma lição de contos de fada também nos ensinam algo: ensinam-nos 

modos de ser, que lugares devemos ocupar, quais mudanças devemos fazer 

em nossos corpos e quais investimentos devemos fazer em nossos corpos, em 

nossas vidas. É a partir desses enunciados que vemos o biopoder agindo na 

“multiplicidade dos homens”, na massa global, como nos diz Foucault (2005), 

sendo afetados por esses processos e problemas que são próprios da vida. 

 
30 Dirigido por Tom Shadyac, EUA, 1996. 
31 Produzido por Dreamworks Animation, dirigido por Andrew Adamson, Conrad Vernon e Kelly 
Asbury, 2004. 
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“UM MUNDO IDEAL?” 

 A tentativa de regular os corpos tem em sua premissa o bem estar e 

qualidade de vida. Na busca por suposto corpo ideal, que acreditamos estar em 

um mundo ideal, esquecemos que a vida opera por multiplicidades e não por 

padrão, normas. À medida que as histórias em quadrinhos e contos de fadas 

dizem como devemos ser e estar no mundo, nos tornamos corpos impotentes, 

gastos de sua regras de conduta e passividade, mas ao mesmo tempo isso nos 

faz pensar nas novas relações que podemos ter com o corpo, para além da 

vida prescritiva. Talvez pensar outros modos de existência já que problematizar 

o corpo mostra também que não existe um único modo de viver e que é 

possível enriquecer a existência neste mundo pleno de diferenças.   
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EIXO 6: História, sociologia e filosofia no ensino de Ciências/Biologia: 

Políticas e práticas de inclusão de HFS da ciência no Ensino de 

Ciências/Biologia; considerações epistemológicas sobre produção e recepção 

de conhecimento científico e sua relação com o Ensino de Ciências/Biologia; 

desenvolvimento de materiais e práticas pedagógicas para trabalhar a temática 

em quaisquer níveis de ensino. 
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RESUMO: As escolas têm sido consideradas espaços de difusão das Ciências pela 
historiografia. Mas, existem poucos trabalhos na região norte que mostram 
contribuições das escolas agrícolas. No período de 1860 a 1899 foram criadas a 
Escola Rural D. Pedro II e o Curso Regente Agrícola no Instituto Lauro Sodré. A 
historiografia tem mostrado que essas escolas agrícolas foram pesquisadas, mas sem 
análise das Ciências. Diante disso, este artigo tem por objetivo analisar a difusão das 
Ciências por meio de escolas agrícolas entre 1860 a 1899 na Amazônia. A pesquisa 
demonstrou que na Escola Rural houve a presença desse novos conhecimentos 
racionais, mas sem ter referência as Ciências enquanto no Curso Regente houve a 
inserção no currículo da Física e Química Geral.  
 

Palavras-chave: história da ciência, escolas agrícolas, difusão das ciências, Lauro 

Sodré, ensino de Física 

 

INTRODUÇÃO 

Na Amazônia, a difusão das Ciências veio ocorrer por meio de escolas. 

A partir de 1851 há o registro da introdução no currículo no Liceu Paraense, 

instituição educativa que ofertava ensino secundário. Entretanto, num processo 

descontinuo passou por momentos de instabilidade de acordo com os sujeitos 

sociais que governavam a província do Pará e os que ocupavam as cadeiras 

de deputados na Assembleia Legislativa. Mas, a partir dos anos de 1870 em 

outro contexto ocorreu uma expansão das Ciências em diferentes níveis e 

modalidades de ensino. Assim, além de está presente no currículo do ensino 

secundário, passou também ser difundida numa rede de instituições que se 

capilarizava na formação de professores, na formação profissionais de crianças 

pobres e inclusa no decreto que regulamentava as escolas primarias do 

Estado, como respectivamente: o Liceu Parense, a Escola Normal o Instituto de 

Educandos do Pará e dezenas de escolas primárias (BARROS, AlVES, 

MACHADO, 2011). 

Quanto as escolas agrícolas, que é o interesse desta pesquisa, pode-se 

indagar: que contribuições deram na difusão das Ciências no Pará? Souza 
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(1994) investigou escolas agrícolas, mas sem o propósito de analisar as 

Ciências. Ele assinalou a criação da Escola Rural em 1860 e do Curso Agrícola 

nos finais do anos 1890 como espaços escolares que propuseram o ensinio 

agrícola. Diante da presença dessas escolas agrícolas de 1860 a 1899 sem 

uma análise das Ciências durante esse periodo, está pesquisa tem como 

objetivo analisar a difusão das Ciências por meio de escolas agrícolas entre 

1860 a 1899 na Amazônia. Para isso, analisaremos os significados presentes 

nos discursos de governantes para entender os motivos que justificaram a 

criação das mesmas.  Junto a isso, analisaremos os currículos dessas duas 

escolas para entender o processo de recepção em periodo distintos em 

contextos culturais, politicos e socias diferentes.  

 

A ESCOLA RURAL D. PEDRO II NO PERIOD IMPÉRIAL: OS SIGNIFICADOS 

DE SUA CRIAÇÃO E O CURRÍCULO. 

Registros sobre a criação da Escola Rural Dom Pedro II são 

encontrados nas mensagens de presidentes da província em 1861. Nesses 

documentos podem ser visto os discursos do governante de Angelo Thomaz de 

Amara, governador que criou a Escola. Segundo ele, a Escola Rural Dom 

Pedro II foi criada por lei, no ano anterior, no sentido de introduzir o ensino 

agrícola no Pará “na medida do possível com circunstâncias da província, de 

modo a tirar a agricultura da rotina que entorpece” (AMARAL, 1861, p. 13). 

No discurso de inauguração em 1861, Amaral relacionou agricultura ao 

processo civilizatório na Região Amazônica. Desse modo, desenvolver para ele 

agricultura significava, não apenas uma prática econômica como hoje 

entendemos, mas ligado ao progresso da civilização, ou seja, esta atividade 

era considerada parâmetro do grau de civilidade de um país naquele momento:  

 

Entre a macha da agricultura e da sociedade dá-se um tão constante 

acordo, que uma pode servir de contraste à outra, e para avaliar-se o 

movimento mais ou menos progressivo da civilização de um país, 

basta saber que mudanças ele opera na cultura de suas terras e no 

uso de suas colheitas” (AMARAL 1861, p. A13-I). 

 

A criação da Escola estava associada a ideia de progresso representada 

por esse modelo de agricultura que pretendia modificar radicalmente o modo 
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de utilizar a terra conforme a tradição, como se pode ver pelo escrito de 

Amaral: 

Que esta terra regada pelo suor do ativo trabalhador lhe sorria sempre 

em flores e frutos e que este majestoso rio, objeto de tanto orgulho 

para uns, tantas ambições para outros, de tantos sonhos de grandeza 

para todos, reflita em suas águas a imagem do progresso diário da 

Escola Rural D. Pedro II, e a mostre nos lugares, cujas as terras banha, 

como animador exemplo digno de imitação (AMARAL, 1861, p. A13-II). 

 

A Escola Rural D. Pedro II nos discurso de Amaral está associada ao 

progresso da civilização, mas para entender o que significava essa ideia de 

progresso é importante observar também as propostas da Escola contidas no 

Regulamento e assinado por Amaral em 1861. 

O propósito da Escola, segundo o Regulamento: “tinha por fim formar 

pela prática auxiliada da teoria absolutamente indispensável, e com a mão de 

obra voltada, “em primeiro lugar, para o cultivo da cana-de-açúcar e fabrico 

deste, e também a criação de gado” (PARÁ, 1861, A11-1). Desse modo, o 

ensino agrícola na Escola visava formar trabalhadores para a “indústria’ 

agrícola, modificando radicalmente a forma de agricultura, baseada na mão de 

obra escrava e na tradição da agricultura de subsistência. 

O ensino prático-teórico conforme os registros do Regulamento 

abrangia: agricultura, silvicultura e zootecnia. Eram novos saberes diferentes 

daqueles que existiam anteriormente na região, de transmissão de 

conhecimento tradicional: 

1º A agricultura em geral, e especialmente a cultura da cana de 

açúcar e fabrico deste; 2º Silvicultura em geral, e especialmente o 

estudo das árvores de madeiras mais preciosas e úteis á tinturaria, á 

marcenaria, e da construção civil e naval; dos produtos espontâneos 

das florestas; 3º A Zootecnia em geral, e especialmente o estudo de 

espécie bovina cavalar do país, e dos meios para conservação, 

melhoramentos e desenvolvimento; (PARÁ, 1861, p. A11-I).   

Como se pode ver as Ciências, não estavam incluídas neste 

regulamento, apesar de estarem presente em outras escolas congêneres no 

país. A física, química, botânica e zoologia estavam presente no currículo da 

escola agrícola criada junto ao Imperial Instituto Baiano de Agricultura em 
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185932 ou nas escolas fazendas projetas pela Sociedade Nacional da Industria 

e Agricultura em 1860 (DOMINGUES; 1996).  

Essa ausência presente no regulamento mostra a especificidade na 

província do Pará que mesmo diante de discursos sobre instituições agrícolas 

no Brasil no sentido de incluir Ciências Naturais no currículo, no Pará não 

houve essa introdução.  Isso ajuda entender os processos particulares que 

diferem dos gerais ou dos centros políticos, como era o caso da província da 

Bahia que naquele momento era a capital do Brasil.  

 

O CURSO REGENTE AGRÍCOLA NO PERÍODO REPUBLICANO: OS 

SIGNIFICADOS DE SUA CRIAÇÃO E O CURRÍCULO 

O Curso Regente Agrícola foi criado no Instituto Lauro Sodré em 1899 

por meio de decreto baixado para esta instituição por Paes de Carvalho, 

governador do Estado de 1897 a 1901. O Curso foi criado na década de 1890 

no qual as Ciências ganharam maior importância nos projetos políticos. Lauro 

Sodré que governou o Pará de 1891 a 1897, durante esse período “foi 

responsável pela reforma e florescimento de Instituições científicas33, culturais 

e educacionais” (MACHADO, ALVES, 2011, p. 210). Na educação, as Ciências 

ganharam maior ênfase nos seus discursos como conhecimento considerado 

necessário a ser derramado para população nas diferentes modalidades e 

níveis de ensino (MORAES, 2011). 

No governo de Paes de Carvalho, que sucedeu Lauro Sodré e 

administrou o Pará de 1897 a 1901, as Ciências continuaram em destaque nos 

discursos. Ele manifestou ao Congresso Legislativo, em 1897, a sua política de 

instrução para o Estado. Entre as propostas, estava a organização do ensino 

em “elevado critério científico e técnico” (CARVALHO, 1897, p. 27). 

Paes de Carvalho, em consonância com os discursos republicano 

atribuía a responsabilidade ao Estado em promover a instrução pública, pois o 

 
32 As disciplinas do currículo eram: física aplicada a agricultura; química aplicada a análise das 
terras e estrumos; princípio de botânica, fisiologia vegetal, e de zoologia; elementos da arte 
veterinária; mecânica em suas aplicações aos instrumentos agrários, construções lelheiros, 
abrigadouros: hidráulica aplicada as valagens, as irrigações, e aos esgotos subterrâneos 
(drenagem). 
33 No campo da pesquisa científica contratou o zoólogo Emilio Goeldi para administração do 
Museu Paraense que, em pouco tempo, fez da Instituição uma referência internacional. 
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mesmo tem o “dever social de educar e instruir os cidadãos” (CARVALHO, 

1897, p. 27). Nesse sentido, Paes de Carvalho declarou que a modernização 

da região ocorreria por meio de instituições educativas, inclusive agrícolas, que 

eram consideradas fundamentais para que os saberes modernos alcançasse a 

população nos diferente meios de fornecer educação: 

orienta-se a intervenção dos governos pelos progressos que tem feito 

o ensino moderno, cuja característica é proporcionar aos educandos 

todos os meios que os familiarizem com as verdades da ciência e 

seus preceitos de mais útil aplicação na existência prática 

(CARVALHO, 1897, p. 27). 

 Nas questões agrícolas, a instrução era considerada um elemento 

fundamental na modernização da agricultura, por meio dela possibilitaria 

substituir os “processos rotineiros, adotar métodos de cultura mecânica e 

racional, conhecer instrumentos que aumentem os braços, melhorar as culturas 

existentes e ensaiar outras existentes” (CARVALHO, 1899, p. 24).  

Nos discursos Paes de Carvalho em 1890, vimos que destacavam a 

necessidade de promover o ensino agrícola na região por meio de um ensino 

baseado nas Ciências e técnicas racionais com intuito de formar uma mão de 

obra habilitada para alterar as práticas agrícolas tradicionais.  

Paes de Carvalho autorizou o funcionamento do Curso Regente Agrícola 

no seu primeiro ano de governo, em 1899, após baixar o decreto que 

reorganizava o Instituo Lauro Sodré, o antigo Instituto de Educandos e 

Artífices, oferecendo entre os demais cursos profissionalizantes34: fiz baixar o 

Decreto n. 726 de 12 de julho de 1899, pelo qual reorganizei esse 

estabelecimento, adicionando-lhe o ensino agrícola, tão essencial a todos os 

povos (CARVALHO, 1901, p. SL -54) 

O Curso teve atenção especial na Instituição oferecendo 100 das 300 

vagas ofertadas a crianças pobres do Estado, no primeiro ano de existência. A 

atenção específica ao novo curso profissional da instituição, chamado de 

 
34 Cursos profissionalizantes eram divididos em industrial e agrícola. Além do curso 

agrícola, O instituto apresentava os seguintes cursos: encanador, tipográfico e impressor, artes 
gráficas, estenografo, pintor e decorador de edifícios e modelagem, carpinteiro de moldes e 
torneiro, serralheiro mecânico, caldeiro. 
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Regente Agrícola, correspondia à proposta de erguer a atividade agrícola no 

Estado, fornecendo trabalhadores formados pelo saber científico.  

No currículo, estavam presentes disciplinas que já faziam parte da 

educação desde o período imperial como: aritmética, português e geografia, 

mas apresentava distinção quanto à presença significativa das Ciências. Elas 

podem ser vistas em várias disciplinas nos currículos do Curso Regente 

Agrícola, de 1899 e de 1901. Havia as Ciências ditas gerais35, como Física 

Geral e a Química Geral, e as aplicadas como Meteorologia Agrícola e Química 

Agrícola.  

A presença da física e da química mostraram aspectos diferentes do que 

antes havia apresentado no currículo de uma escola agrícola. Antes disso, 

novos saberes modernos estivavam incluso, todavia sem a referência das 

Ciências. A presença das Ciências no Curso Regente Agrícola no ensino da 

agricultura Amazônica era a continuidade de um processo que vinha se 

introduzindo em outras partes do Brasil, como na Escola União Industrial, em 

Juiz de Fora e na Escola de Agricultura da Bahia, a partir década de 1870.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A difusão das Ciências por meio de escolas agrícolas, que distintas no 

tempo, veio ocorrer ao longo desse periodo em 1899, porém sem ser entendido 

num processo linear e autônomo, mas relacionados com seu contexto histórico 

e social. 

A Escola Rural D. Pedro II foi criada no momento em que os discursos 

civilizatórios pronunciados pelo presidente da provincial Angelo Amaral 

justificavam a criação de um espaço de ensino agrícola. Portanto, a Escola foi 

criada naquele momento com a proposta de moldar o homem regional nos 

parâmetros civilizatórios que imprimiam uma atividade regular e fixa num local. 

Isso era um meio para alterar a cultura tradicional baseada no extrativismo e 

nomadismo. 

 
35 Ver Decreto nº 986 de 29 de março de 1901 que reorganizou o Instituto Lauro Sodré.  
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No contexto de criação do Curso Regente Agrícola, a difusão estava 

ocorrendo num processo acelerado de modernidade no Estado, em que as 

Ciências Naturais eram requisitadas em diferentes setores da sociedade pelos 

governantes, inclusive voltada para agricultura. Nesse sentido, ter a presença 

da Ciências para governantes, como Lauro Sodré e Paes de Carvalho era 

conduzir qualquer atividade humana a modernidade e consenquente conquista 

de properidade material como paises europeus e norte americano. 
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RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de analisar a inserção, as mudanças e as 
condições que possibilitaram a introdução das Ciências Naturais na Instrução Pública 
Paraense, entre 1868 e 1874. O texto, de cunho historiográfico, foi redigido 
considerando as perspectivas teóricas da difusão científica, da história do currículo e 
das disciplinas escolares, principalmente em consonância com os estudos culturais 
das ciências. Nossas fontes da época foram currículos escolares, discursos de 
governantes, textos jornalísticos. Observamos que a presença das Ciências Naturais 
na Instrução Pública paraense entre 1868 e 1874 se acentuou, ocupando espaço no 
currículo da instrução primária, secundária e normal. A Física e a Química estiveram 
nesses três currículos, enquanto que a História Natural no ensino normal. Essa 
acentuação contou com condições como o ambiente cultural da Belle Èpoque 
Amazônica, em fase inicial e receptivo aos bens materiais e ideológicos da 
modernidade.    

Palavras-Chave: Ciências Naturais. Instrução Pública. Pará 

 

INTRODUÇÃO 

Hobsbawn (2009, p 406-408) aponta que em torno da década de 1870 

houve um desenvolvimento maciço da instrução, representado, por exemplo, 

pelo aumento significativo do número de docentes da instrução primária, que 

faziam “a linha da velha ciência avançar”. Além disso, o autor anuncia que em 

países latinos, especialmente para os “professores de segundo grau”, dar “ 

aula de ciência significava inculcar o espírito dos enciclopedistas, do progresso 

e do racionalismo”. 

Na província do Pará, objeto da presente análise, no início da segunda 

metade desse século, a historiografia registra a presença das Ciências Naturais 

em uma escola, pela primeira vez. Em 1851 a Física, a Química e a Botânica 
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foram inseridas no currículo do Liceu Paraense, instituição que representava o 

ensino secundário. A trajetória das Ciências no currículo do Liceu entre 1851 e 

1913 foram analisadas por Barros et al (2012) 

Os registros apontam que a presença das Ciências nas escolas da 

Província do Pará se acentuou em torno de 1870. Elas foram inseridas na 

Escola Normal em 1871; no Ensino Primário em geral em 1870; e retornaram 

ao Liceu Paraense em 1868, como vimos, nesta instituição as Ciências foram 

introduzidas em 1851, mas foram retiradas dois anos depois. 

Nosso objetivo é analisar a inserção, as mudanças e as condições que 

possibilitaram a introdução das Ciências Naturais na Instrução Paraense, no 

período entre 1868 e 1874. Escolhemos o marco inicial porque foi o momento 

de retorno das Ciências ao Liceu Paraense. O Marco final, porque elas 

deixaram de constar nos currículos. 

As análises estão em consonância com a compreensão de que o 

ambiente de avanço das Ciências Naturais, que se difundiu ao Pará, está 

intimamente ligado com o desenvolvimento da Racionalidade Científica 

Moderna, que conforme Madel Luz (1998, p 15) continua em construção, num 

“processo histórico de decifração, explicação e transformação da realidade, 

principalmente daquilo que se chama comumente de natureza, desdobrando-se 

em numerosas especificidades científicas novas”. Isso é compreensível, pois, 

conforme Madel Luz (1988, p. 3) a Racionalidade Científica possui como “uma 

das características mais importantes” a organização por meio de disciplinas, 

que são “um campo particular de afirmações do saber científico, um domínio de 

enunciados científicos num campo específico de ‘objetividades’”, que surgiram, 

continuam a surgir e se multiplicarem. 

Conforme Polanco (1989, p. 20) “a disseminação das formas de 

organização da prática científica, valores intelectuais ou morais e regras 

técnicas se impuseram para todos como a única maneira de fazer a “boa” 

ciência a partir da Europa”. Isso não quer dizer que tenha sido representada de 

forma idêntica nas diversas culturas em que se inseriu, pois essa 

representação, como diz Arboleda (1987, p.8) é alterada pelas culturas pré-

existentes. Convém, ainda, destacar, do mesmo modo que Foucault (1999, 



733 

 

p.11), que nós não trataremos de “conhecimentos descritos em seu progresso 

em direção a uma objetividade na qual nossa ciência de hoje pudesse enfim se 

reconhecer” nem da história de “sua perfeição crescente, mas antes a de suas 

condições de possibilidade.” 

Nossas análises serão conduzidas pela compreensão de que o currículo 

é constituído por relações de poder, onde os conhecimentos que neles se 

corporificam, muitas vezes como disciplinas, assuntos, tópicos estão sujeitos à 

flutuação e, necessariamente, não são válidos em si, mas são “conhecimentos 

considerados socialmente válidos” (SILVA, 2008, p. 8), constituindo-se “uma 

prova visível, pública e autêntica da luta constante que envolve as aspirações e 

objetivos de escolarização” (GOODSON, 2008, p 17). Silva (2008, p. 8) aponta, 

ainda, para a importância de se “desconfiar da tentação de atribuir significado e 

conteúdo fixos a disciplinas escolares que podem ter em comum apenas o 

nome”.  

 

CIÊNCIA E CONTEXTO 

Em 1868, as Ciências Naturais estavam presentes no currículo do Liceu 

Paraense, principal instituição de instrução secundária do Pará. Em seu 

currículo foi prevista a cadeira Física e Química. Esta cadeira foi proposta num 

contexto de discussões na Assembleia Legislativa sobre mudanças na 

Instrução Pública. O propositor foi Antonio Gonçalves Nunes, que acumulava 

cargos na estrutura de saber e poder da Província, pois era diretor da Instrução 

Pública e Deputado. Quando fez as proposições encontrou condições 

favoráveis na esfera de saber e poder, visto que outros quatro deputados, 

integrantes do mesmo partido eram professores do Liceu Paraense36.  

Em 1870 as Ciências Naturais, por meio da disciplina “breves 

rudimentos de física e química”. foram previstas no currículo primário do recém 

criado Instituto de Educandos e Artífices do Pará, que era constituído por dois 

níveis de instrução: primária e profissional. Era uma instituição destinada a 

 
36Sobre os quatro professores ver Barros (2016. p. 67). 
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meninos órfãos e desvalidos, embora não com exclusividade, sendo gratuita 

para os primeiros. 

 Nesse mesmo ano a Instrução Primária em geral, que funcionaria tanto 

na capital quanto no interior foi dividida em duas instâncias, denominadas: 

ensino primário inferior e ensino primário superior. Neste as Ciências também 

foram inseridas. A disciplina se chamava Noções rudimentares de Ciências 

Físicas e Naturais.  

A introdução das ciências na educação paraense estava articulada com 

o momento conhecido na historiografia como “Belle-Époque Amazônica”, que 

se estendeu desde a passagem para a década de 1870 até os anos iniciais da 

década de 1910  (Sarges, 2000; Alves, 2010; Daou, 2000 ; Dias, 2007). Este 

período contou com condições como os lucros auferidos da comercialização do 

látex e o interesse da elite econômica e intelectual da região em consumir bens 

materiais e ideológicos advindos de países que caminhavam na ordem da 

modernidade. Foi um período em que a comunicação entre a Amazônia e os 

países difusores do ideário moderno se estreitou, devido a fatores políticos, 

econômicos e tecnológicos que se conjugaram: políticos, como o ato de 1867 

que decretou a abertura dos grandes rios da Amazônia à navegação 

estrangeira; econômicos, pelos lucros derivados da exportação do látex; e 

tecnológicos, pela chegada do barco a vapor, diminuindo o tempo de ida e 

vinda à Europa. Daou (2000) acentua que o aumento expressivo da circulação 

de pessoas entre o Pará e a Europa é enfatizado pelo comentário de um ilustre 

contemporâneo, José Coelho de Gama Abreu, o Barão do Marajó. 

Era surpreendente a quantidade de pessoas que deixavam a 
Amazônia e o Pará para viajar pela Europa e o número daqueles que 
vindos do Velho Continente visitaram o norte do Brasil. Para o Barão 
era graças a navegação que numerosas crianças nascidas na 
Amazônia eram educadas no Rio de janeiro, na França, na Alemanha 
e na Inglaterra. Os periódicos de Manaus e Belém sempre 
anunciavam a chegada e a partida de filhos de famílias de renome 
para estudos ‘fora’(ABREU, ap. DAOU, 2000, p.14). 

Em 1871, do vapor "South América", desembarcou Joaquim Pires 

Machado Portella para presidir a Província do Pará, trazendo na “bagagem” a 

experiência de ter sido em Pernambuco presidente de Província e Diretor da 

Instrução Pública (CRISPINO, 2006). Encontrou um ambiente favorável para, 

no pouco tempo que esteve na Presidência da Província do Pará, cerca de seis 
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meses, participar juntamente com a sociedade local da reforma da Instrução 

Primária, da Implantação do Museu Paraense, da Biblioteca Pública e da 

Escola Normal do Pará. 

Em 1871 a disciplina científica passou a se chamar “Noções de ciências 

físicas e naturais, mais aplicáveis aos usos da vida”, Além disso, os 

professores qualificados para o ensino dessa disciplina tornavam-se 

professores de “terceira entrância”, que era o grau mais elevado na carreira do 

docente primário. 

Nesse mesmo ano, portanto 1871, foi instalado Museu Paraense, a 

instituição científica mais importante da Província. Nele, a prióri, fora prevista 

em regulamento o funcionamento de três sessões científicas: “1ª de 

mineralogia e de geologia, 2ª de botânica e zoologia, 3ª de ciências físicas”. 

Além disso, incluía instrução científica entre seus propósitos,  visto que a cada 

semana um membro do conselho administrativo “deveria dar uma lição sobre 

assuntos de interesse do Museu”, tais como “mineralogia, geologia, botânica, 

zoologia, ciências físicas” (CRISPINO, 2006, p.74). 

Em 1871 também foi criada e instalada a Biblioteca Pública do Pará, 

representando mais uma modificação no ambiente cultural local. Instituição 

essa que, conforme Crispino (2006, p 69) fora organizada a partir de doações, 

que somaram mais de “dois mil livros”, muitos deles por residentes da 

Província. Títulos científicos estiveram entre as doações, como “Noções de 

Physica e Chimica - Recife 1869” ; e “Manual de Chimica Agrícola, pelo dr. 

Nicolau Joaquim Moreira - Rio de Janeiro 1867”37 . Isso é representativo, no 

sentido de que indica que no ambiente cultural paraense circulavam obras de 

cunho científico; além do que, seriam disponibilizada num espaço voltado para 

a difusão de leituras, ao mesmo tempo mostra que a sociedade se mobilizou 

para a Biblioteca ser instalada. 

Quando a Escola Normal foi criada em 1871, a Física e a Química 

partilhavam com a Agricultura a cadeira intitulada Noções Gerais de Física, 

 
37 JORNAL DO PARÁ, n° 105, de 12/05/1871; JORNAL DO PARÁ, n° 122, de 02/06/1871 
foram os periódicos que apresentaram a notícia que os títulos científicos haviam sido doados a 
Biblioteca Pública. 
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Química e Agricultura. Esses saberes dividiram espaço no currículo da Escola 

com outros campos de conhecimento, como matemática, língua, religião, 

humanidade e pedagogia. As Ciências introduzidas no currículo da Escola 

Normal, contribuíram para ampliação de disciplinas científicas no sistema 

escolar da Província do Pará uma ampliação da introdução das ciências no 

Pará por meio das instituições educacionais, pois, como vimos anteriormente, 

as Ciências estavam recém-inseridas no ensino primário e secundário 

amazônico, sendo, assim, novidades desse entorno do início da década de 

1870 na educação do Pará. 

Em 1872, ou seja, um ano depois de ter sido criada, a Escola Normal do 

Pará deixou de ser uma instituição autônoma, pois foi “anexada” ao Liceu 

Paraense que, assim, passou a ser constituído por três cursos: Humanidades, 

Comércio e Normal.  

No ano seguinte, em 1873 foi expedido um regulamento para o Curso 

Normal que funcionaria no Liceu Paraense. Nele, a cadeira científica anterior 

foi substituída por uma nova, em que a Física e a Química foram mantidas, 

com o acréscimo da História Natural. A nova cadeira foi intitulada: Noções 

Gerais de Física, Química, História Natural e Agricultura38. 

Em 1874 a Escola Normal do Pará foi recriada. Nesse momento um 

novo currículo foi expedido, que não trouxe a cadeira científica. Além disso, 

nesse mesmo ano o curso normal do Liceu Paraense foi suprimido, bem como 

a cadeira científica. 

 

CONSIDERAÇÕES 

Entre 1868 e 1873 a entrada das Ciências Naturais na Escola se 

acentuou, integrando o currículo dos principais ramos da instrução pública, 

como a instrução secundária, com o Liceu Paraense; instrução primária em 

geral, que incluía a promovida pelo instituto de Educandos e Artífices do Pará; 

e na Escola Normal do Pará. A Física e a Química estiveram presentes em 

 
38 Ver mais detalhes sobre o curso normal que funcionou no Liceu Paraense em Barros (2016). 
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todos essas instituições de ensino. A História Natural esteve presente no Curso 

Normal. 

A inserção das Ciências nas escolas estava em consonância com o 

contexto cultural da Província que começava a viver a fase inicial da Belle 

Époque e estava mais receptiva à bens materiais e ideológicos produzidos com 

o viés da modernidade. Como vimos, o Museu Goeldi foi criado com o 

propósito principal de realizar pesquisas científicas, mas, também, cultivava o 

objetivo de difundir lições sobre as Ciências. Além disso, a Biblioteca Pública 

foi inaugurada com um acervo que continha títulos de livros científicos. 
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RESUMO: O presente trabalho propõe-se analisar a Sociedade Médico-
Pharmacêutica do Pará como um espaço de difusão de suas atividades científicas. 
Esta associação foi idealizada por médicos e farmacêuticos com o objetivo de tratar de 
interesses morais e científicos de seus associados. O estudo ocorreu por meio da 
análise das atas das reuniões publicadas na Revista Pará-Médico, periódico criado 
pela associação como um mecanismo de circulação de suas atividades e que buscava 
estabelecer um diálogo com seus pares e a sociedade como um todo. Observou-se 
que esta instituição nutria propósitos científicos, buscando estar em sintonia com as 
questões sociais de seu tempo e dessa forma fazer-se presente e atuante diante dos 
acontecimentos em geral. 

 

Palavras chave: Sociedade Médico-Pharmacêutica; Ciência; Pará 

 

INTRODUÇÃO 

A partir da segunda metade do século XIX os farmacêuticos almejavam 

que a imagem da Farmácia modificasse: de um “simples oficio” para de uma 

“profissão científica”, o que representava transformar, também, a imagem do 

farmacêutico de “manipulador de produtos, executor de fórmulas para a de um 

profissional respeitado, profundo conhecedor da química e da botânica”, ou 

seja, de um profissional científico. (ALVES, 2011, p.11).  

 Uma estratégia dos farmacêuticos para produzir tais mudanças foi a 

organização de associações. Estas, de modo geral, configuravam-se como 

espaços que permitiam o debate de assuntos de interesse particular ou da 

classe, que tinham o propósito de legitimar o saber e a atuação profissional 

diante do Estado e da sociedade como um todo. 

Eles acreditavam que precisavam legitimar socialmente a profissão, 
conquistar autonomia frente aos médicos e controle sobre os práticos. 
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Observando os países em que a Farmácia era reconhecida, se 
convenceram que precisavam criar uma associação da classe, uma 
revista, uma Escola de Farmácia e ter uma farmacopéia nacional. 
(ALVES, 2011, p. XX)  

 
No Rio de Janeiro, Veloso (2007), assinala que a criação da Sociedade 

Farmacêutica Brasileira (1851) e o Instituto Farmacêutico do Rio de Janeiro 

(1858) foram condicionantes para a institucionalização do ensino farmacêutico, 

pois ambas surgiram com o objetivo de defender as reivindicações de seus 

associados, que clamavam por melhorias no ensino farmacêutico e pela 

elaboração de regras que coibissem o exercício ilegal da farmácia. Com a 

oficialização do ensino farmacêutico criou-se um diferencial entre o profissional 

farmacêutico diplomado e os demais praticantes das artes de cura. 

A elite farmacêutica e médica que se configurou a partir da criação da 
Academia Imperial de Medicina (1835) e das duas associações 
farmacêuticas nos anos de 1850 buscavam, então, suas diferenças na 
titulação acadêmica ou na organização de seus saberes específicos 
em relação a um universo em que as práticas de cura misturavam-se 
ou concentravam-se num mesmo personagem. Neste quadro, a 
questão da oficialização do ensino e de seus instrumentos 
corresponderia à criação de espaços da ciência a serem conquistados. 
(VELLOSO, 2007, p. 216)  

 

A criação de espaços que visavam a regulamentação e legitimação de 

um saber, perpassa pela premissa de que somente o sujeito diplomado, 

qualificado e dentro da ordem discursiva de um saber científico estaria 

capacitado para exercê-lo uma vez que, "ninguém entrará na ordem do 

discurso se não satisfizer a certas exigências ou se não for, de início, 

qualificado para fazê-lo". (FOUCAULT, 1996, p. 37) 

No Pará, teriam os farmacêuticos organizado uma associação com o 

intuito de representá-los profissionalmente e cientificamente? Miranda (2013) 

nos aponta que sim, ao fazer uma análise da trajetória de fundação das 

primeiras sociedades médicas no Pará. Ele apresenta a Sociedade Médico-

Pharmacêutica do Pará como primeira associação criada com pretensões 

científicas, a segunda teria sido a Sociedade de Medicina e Cirurgia, em 1900. 

No entanto, suas análises discorrem somente sobre a trajetória de fundação e 

como elas saem do cenário paraense sem deixar vestígios, não aprofundando 

nas questões científicas que circularam pelas mesmas.   

Assim, é objetivo deste trabalho analisar a Sociedade Médico-

Pharmacêutica do Pará como espaço de difusão de suas atividades científicas. 
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Mais especificamente, indagaremos o seu papel na circulação de discursos 

científicos; na implantação de instituições ligadas às ciências da Saúde, como 

hospitais e escolas; na ampliação das Ciências nas esferas governamentais, 

entre outros. Tomaremos como marco inicial o ano de 1897 por ser o ano de 

idealização da Sociedade e o ano de 1902, como marco final, por corresponder 

ao ano que ela se torna-se inativa. 

  

SOCIEDADE MÉDICO-PHARMACÊUTICA DO PARÁ  
 

A Sociedade Médico-Pharmaceutica do Pará foi idealizada em novembro 

de 1897 pelo governador Paes de Carvalho, que sugeriu a criação de uma 

associação entre médicos e farmacêuticos que teria como finalidade "tratar dos 

interesses científicos, morais e materiais das classes có-irmãs de cujas 

vantagens e necessidades dispensava-se de tratar, pois que impunham tanto 

ao espírito do médico, como do farmacêutico". (CARVALHO, 1900, p. 22).  

A Sociedade teve suas atividades iniciadas, oficialmente, em fevereiro 

de 1898. Sua estrutura organizacional foi composta por seis comissões 

permanentes de discussões, das quais, três intitulavam-se do campo científico: 

Ciências Médicas, Ciências Acessórias, Ciências Cirúrgicas, sinalizando que 

esta instituição nutria o desejo de organizar-se como uma sociedade científica. 

As demais comissões eram: Comissão de Farmácia, Comissão de Imprensa e 

Comissão de Finanças. Era função destas comissões analisar a admissão de 

novos associados e auxiliar o governo nas políticas públicas, principalmente as 

ligadas à higiene na capital, fato que influenciou a criação de uma sétima 

comissão, específica para o assunto, denominada Comissão de Higiene.  

Seus associados deveriam estar dentro da ordem discursiva do saber 

institucionalizado pela racionalidade científica moderna, visto que exigia-se que 

seus membros deveriam  "ser médico ou farmacêutico ou titulado em qualquer 

dos ramos das ciências médicas, cirúrgicas ou acessórias" (ROSA, 1900, p. 

52). Como efeito, a Sociedade Médico Farmacêutica agregou em seu rol de 

membros profissionais de diversas áreas como: médicos, farmacêuticos, 

veterinários, químicos, cirurgiões-dentistas e naturalistas. 
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A instalação desta Sociedade foi recebida com entusiasmo na sociedade 

em geral. A imprensa local noticiou esse momento como "a festa da ciência39". 

O governo, a recebeu com grande exaltação, entendendo ser esta a 

representação do progresso do Estado, pois através desta instituição esperava-

se o parecer sobre questões científicas e a realização de serviços que 

beneficiassem a sociedade paraense. Os associados vislumbravam a 

possibilidade de um espaço em que pudessem trocar experiências com seus 

pares, bem como expor, discutir e divulgar questões de cunho científico e 

profissional. 

Ao transpor o marco de seu terceiro ano de existência, a Sociedade 

Médico-Farmacêutica apresentava em seu programa projetos que, em suas 

concepções, assegurariam o êxito da sociedade. Dentre as ações que 

compunham o programa da associação estavam: a instituição de conferências 

sobre assuntos científicos40; a organização de congressos científicos; a 

fundação de uma Policlínica e de Sanatórios e a criação de uma Escola de 

Farmácia e Enfermeiros41.  

A criação de Policlínicas proporcionaria condições para que a população 

tivesse fácil acesso ao conselho de especialistas, "onde lhe seja dado sofrer 

certas operações, receber curativos, obter a aplicação de aparelhos, assim 

como o medicamento a título gratuito" (GODINHO, 1901, 104). 

A criação de sanatórios, sugerida pelo “consócio” Francisco Miranda, 

médico e diretor do Serviço Sanitário do Estado, tinha como alvo o tratamento 

da tuberculose. Essa sugestão representava a recepção de um discurso 

vigente que circulava no mundo científico , tanto no estrangeiro como no Brasil, 

sobre a necessidade de se criar espaços especializados para o tratamento 

desta moléstia. 

Em algumas cidades do Brasil foram criadas Ligas contra a tuberculose, 

com o objetivo de combater a mortalidade provocada pela mesma, orientar a 

população sobre medidas de prevenção, bem como promover a fundação 

 
39A Província do Pará, quarta-feira, 2 de fevereiro de 1898, p. 1. 
40 Essas exposições foram inauguradas, na Exposição do Lyceu Benjamim Constant, pelo 
consocio o Américo Campos, médico higienista e secretário da Sociedade Médico-
Farmacêutica do Pará. 
41 Os associados consideravam que mesmo não sendo possível, naquele momento, levar a 
efeito a realização de tais certames, deveriam, todavia alimentar a esperança da sua 
possibilidade em tempo, que, para eles, não estaria muito distante. 
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desses estabelecimentos. Preocupação semelhante foi manifestada pelo 

professor Brouardel, Deão da Faculdade de Medicina de Paris, na abertura do 

X Congresso Internacional de Higiene e Demografia, no qual ele corrobora com 

o discurso de que é preciso combater esse mal, evitando sua propagação, 

sendo necessário para isso, a criação de sanatórios. 

Temos diante de nós um flagelo, que faz no velho continente mais 
devastações que as mais temíveis pestes. Um quarto da humanidade 
sucumbe aos golpes da Tuberculose. Ora desde os trabalhos do prof. 
Villemin, do Val de Grace, sabemos que esta afecção é contagiosa; 
graças ao prof. Koch conhecemos-lhe o gérmen. Sabemos igualmente 
que ela é curável (BROUARDEL, apud GODINHO, 1901, p. 104-105). 

 
O projeto de criação de uma Escola de Farmácia e Enfermeiros também 

demonstra o objetivo desta associação de estar em consonância com os 

interesses tanto dos associados como do Estado, uma vez que, a execução de 

um projeto como esse contemplaria, ao mesmo tempo, os anseios daqueles 

que almejavam, através de seus métodos modernos, destacarem-se no 

combate às moléstias que mais acometiam a região Amazônia, bem como os 

anseios do Estado no que concerne à prestação de serviços relevantes à 

saúde pública. 

Entre as profissões liberais, a classe médica, sobretudo, luta 
presentemente, na Europa, com as mais sérias dificuldades, que 
tendem a incrementar-se, e ameaçam assoberbá-la. O grito de alarme 
nos vem do estrangeiro. Médicos, principalmente, entre os demais 
membros da nossa Associação, devemos estudar a causa do mal, 
para tomarmos as cautelas precisas, afim de evitar, em tempo, de 
sermos por ele atingidos. Um dos primeiros passos a dar nessa senda, 
a meu ver, é procurar manter, em nível superior, o prestígio que a 
nossa classe compete no meio social em que vivemos. (GODINHO, 
1901, p. 105) 

 
Buscar prestígio diante da sociedade também era uma das estratégias 

que a Sociedade Médico-Pharmacêutica utilizava para tentar legitimar seu 

saber no meio social. Foi partindo dessa proposição que a ela levou adiante 

uma ideia que já havia sido cogitada no início de sua criação, mas que precisou 

aguardar condições favoráveis para que fosse concluída, a publicação de uma 

revista própria, um órgão de divulgação de suas atividades e de circulação de 

saberes científicos. 

Lançada em novembro de 1900, a Revista Pará-Médico, tinha como 

objetivo favorecer a comunicação entre seus pares e tratar de assuntos 

relativos à saúde, no Pará e no Mundo. Através desse periódico os associados 
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publicavam análises realizadas em seus consultórios particulares, relatórios de 

atividades desenvolvidas para o Governo do Estado, entre outras coisas. Esta 

era uma forma de mostrar às demais Sociedades médicas e científicas, ao 

Governo e a sociedade em geral, as atividades que desenvolviam e discutiam 

nas reuniões mensais da associação.  

 

CONCLUSÃO 

 A análise das atas das reuniões, publicadas na Revista Pará-Médico, 

apontaram que  a Sociedade Médico-Pharmacêutica do Pará nutria propósitos 

científicos. A proposta de criação desta associação previa uma organização 

que tivesse como finalidade tratar dos interesses científicos de seus 

associados. Eram aceitos como associados, profissionais que estivessem 

dentro da ordem de um saber institucionalizado pela racionalidade científica 

moderna, pois exigia-se que o mesmo fosse titulado em um dos ramos das 

ciências médicas ou afins. 

Sua organização por meio de comissões, dentre elas, três intituladas do 

campo das ciências, reforça a ideia de que esta instituição tinha princípios 

científicos e buscava destacar-se na sociedade através do apoio e 

intervenções no governo. 

Entre seus projetos, vigoravam propostas que contemplavam a 

construção de policlínicas e sanatórios para tratamentos específicos, como a 

tuberculose;  criação de escolas voltadas para a área da saúde, assim como a 

organização de conferências e congressos científicos.  

Como efeito de suas ações, a sociedade criou a revista Pará-Médico em 

1900. Essa revista, tornou-se um importante mecanismo de difusão de suas 

atividades uma vez que os textos ali publicados, retratavam aquilo que era 

corrente na época, estando dentre os assuntos mais comuns às doenças 

epidêmicas e os assuntos ligados a higiene e saneamento da cidade, 

demonstrando que, de fato, esta associação buscava estar em sintonia com as 

questões sociais de seu tempo e dessa forma fazer-se presente e atuante 

diante dos acontecimentos em geral. 
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RESUMO: Este texto analisa quais saberes sob a designação da História Natural 
estavam presentes na instrução pública no Pará, de 1873, quando foi introduzida nos 
currículos escolares locais, até 1912, quando houve a publicação de um novo 
regulamento da Escola Normal do Pará. Está inserido no campo de estudos do 
currículo na perspectiva de Tadeu da Silva e Ivor Goodson, e da história das 
disciplinas escolares na visão de André Chervel, se detendo ao currículo de duas 
instituições, o Liceu Paraense e a Escola Normal do Pará. O estudo permitiu ver que a 
História Natural foi foco de pesquisas no Museu Paraense de História Natural, sendo 
também divulgada ao público através do método “lição de coisas”, o que contribuiu 
para que fosse inserida, como disciplina escolar, no contexto educacional paraense. 

Palavras-chave: disciplina, história natural, instrução pública, Pará. 

 

INTRODUÇÃO 

A presença da História Natural como um saber escolar na instrução 

pública no Pará foi detectada em trabalhos da história da educação científica 

que mostram a introdução dos diversos saberes científicos no contexto escolar. 

Barros e Alves (2014) assinalam que a História Natural estava entre saberes 

científicos que constituíam disciplinas escolares previstas para o currículo 

escolar paraense, embora, por si só, não fosse uma disciplina autônoma. 

Esses estudos, embora tratem da situação introdutória das Ciências Naturais 

nesse Estado, não fazem uma abordagem aprofundada da História Natural, 

disciplina que será abordada neste artigo, no sentido de verificar quais eram as 

abrangências. Machado e Alves (2011) analisaram a difusão da História 

 
 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
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Natural promovida pelo Museu Paraense de História Natural e Etnografia, a 

partir da criação de dois anexos, o Jardim Zoológico e o Horto Botânico, 

criados em 1897. Eles afirmam que a criação desses espaços, que embora não 

fossem espaços escolares, foram importantes para a difusão da História 

Natural, sobretudo na proposta de ensino que estava representada no método 

intuitivo ou “lição de coisas”, em que havia uma interação direta do público com 

os objetos à mostra. 

Ao longo da história, diferentes saberes têm ocupado posições de 

destaque tanto no contexto geral do conhecimento quanto nos currículos 

escolares, através de disciplinas. Este trabalho se insere no campo de estudos 

do currículo e da história das disciplinas escolares, se detendo a descrição da 

disciplina História Natural no currículo de duas instituições de ensino, o Liceu 

Paraense e a Escola Normal do Pará.  

As perspectivas de currículo como uma construção social, apresentada 

por Ivor Goodson (1997) e, de currículo como o resultado de um processo 

histórico, assim entendido por Tomaz Tadeu da Silva (2003), contribuem para a 

compreensão de como os conhecimentos da História Natural são abordados, 

discutidos, interpretados e aceitos no processo de inserção na instrução 

pública e, ainda, compreender como se deu a constituição, ou a escolha dos 

conhecimentos que passaram a ocupar um espaço no currículo escolar em 

uma determinada época. 

De acordo com Anjos (2013) é o campo de estudos História das 

Disciplinas Escolares que se ocupa de produzir a historicidade dos saberes 

constituídos como disciplinas escolares e as suas contribuições para o 

processo de escolarização nos contextos históricos e lugares onde são 

aprendidas e ensinadas. Para André Chervel (1990), as disciplinas escolares 

estão associadas ao papel da pedagogia, a qual ficaria encarregada - numa 

necessidade de simplificar os conhecimentos, que não se podem apresentar 

em sua pureza e integridade ao público - de arranjar métodos que permitam 

aos alunos assimilar mais rápido e melhor possível as ciências de referência, 

reduzindo as disciplinas às “metodologias”. Portanto, para esse autor, as 

disciplinas escolares “não são mais do que combinações de saberes e de 

métodos pedagógicos” (CHERVEL, 1990, p. 181). 
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Conforme observamos anteriormente, no âmbito da historiografia da 

educação científica, existem estudos que discutem a introdução de saberes 

científicos no contexto educacional. O propósito deste texto é analisar quais 

saberes sob a designação de História Natural estavam presentes no Pará, na 

fase inicial em que ela foi introduzida nas escolas locais, bem como as 

condições sociais relacionadas com essa introdução. Para realizar esta análise, 

dois momentos são nitidamente demarcados: a entrada da disciplina no 

currículo do Liceu Paraense, em 1873, e outro que diz respeito à publicação de 

um novo regulamento da Escola Normal do Pará, em 1912, marcado pela 

mudança na legislação que regia a educação fundamental e superior naquele 

momento.  

 

A INTRODUÇÃO DA HISTÓRIA NATURAL NA INSTRUÇÃO PÚBLICA 

PARAENSE 

No que se refere à História Natural num contexto histórico geral, convém 

assinalar, que nesse momento já havia na Província mais importante da 

Amazônia um Museu de História Natural e Etnografia (atualmente Museu 

Paraense Emílio Goeldi), fundado em 1866, no qual a História Natural esteve 

fortemente vinculada. O Museu, predominantemente, se empenhava em 

pesquisas de História Natural, mas incluía, também, propostas educacionais, 

no sentido de mostrar para a população local e, para o público em geral, a 

importância da fauna e da flora, bem como dos objetos representativos da 

etnografia da região, através de lições e preleções de História Natural. Essas 

formas de demonstração eram representadas pelo método intuitivo, também 

conhecido como “Lições de Coisas”, que consistia em expor os objetos para 

apreciação do público (MACHADO, ALVES, 2011).  

É importante ressaltar, ainda, que a relação entre a História Natural e o 

ensino (especialmente ao Liceu Paraense), esteve presente antes mesmo de 

esta aparecer como disciplina no contexto escolar. Conforme Sanjad (2005, p. 

55), em 1869 o presidente da Província José Figueiredo sugeriu que recursos 

fossem votados e destinados ao Museu Paraense, o qual serviria “de base a 

uma aula de história natural” no Liceu Paraense, onde já estaria estabelecido o 

dito Museu. 
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Vale o registro de que, nesse momento, a região encontrava-se com 

grande circulação de naturalistas e suas atividades científicas, as quais vinham 

ocorrendo desde o século XVIII e se acentuaram no século XIX (ALVES, 2008). 

Portanto, todo esse movimento em torno da História Natural na região, foi 

iniciado antes mesmo desse campo do conhecimento ser introduzido nas 

escolas, o que possivelmente teria criado um contexto favorável para isto. 

Nesse contexto, a História Natural era apresentada como um campo de 

saber que abrangia vários ramos das Ciências tais como: Zoologia, Botânica, 

Mineralogia e Geologia, os quais tiveram variações ao longo da história, tanto 

no que diz respeito à matriz de conhecimento como aos seus conteúdos 

enquanto disciplinas escolares. Conforme um artigo publicado no jornal 

Minerva Brasiliense de 1843, o Dr Lino define a História Natural como 

aquela parte da ciência da natureza, que trata especialmente das 
diferentes partes que se compõe a terra e dos diferentes seres que a 
habitam; e debaixo deste ponto de vista, a história natural ainda se 
subdivide ou abrange três grandes ramos, designados com os nomes 
de zoologia, ou ciência que estuda os animais; botânica, ciência que 
trata dos vegetais; e mineralogia que se ocupa dos minerais. (LINO, 
1843, p. 32). 

No contexto curricular escolar paraense, a História Natural, inicialmente 

esteve presente no Curso Normal que era ministrado no Liceu Paraense em 

1873. O currículo deste curso previa a cadeira “Química, Física e História 

Natural”. Embora o currículo do Liceu Paraense de 1851 previsse as Ciências 

Naturais por meio da cadeira “Elementos de Física, Química e Princípios gerais 

de Botânica”, a História Natural não estava contemplada. Mais tarde, em 1900, 

a disciplina História Natural passou a fazer parte do currículo da Escola Normal 

do Pará, que juntamente com o Liceu, eram as escolas de maior expoente na 

Amazônia, num momento em que ainda não havia instituições de ensino 

superior na região.  

Na Escola Normal do Pará, a História Natural estava dividida em duas 

partes. A primeira refere-se à “botânica e zoologia”, a qual circunscrevia ao 

“estudo geral dos órgãos e aparelhos, ao estudo da vida vegetativa e da vida 

animal”, bem como “seus fenômenos e propriedades fundamentais, e 

consequente sistematização de suas grandes leis”. Na segunda parte refere-se 

ao estudo da “mineralogia”, a qual se restringia aos principais processos de 
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análise e aplicações da cristalografia aos minerais comumente conhecidos. 

(PARÁ, 1900, p. 8). 

Em 1903, o programa de ensino do regulamento para a Escola Normal, 

no que diz respeito à História Natural como uma disciplina, apresentava uma 

descrição que visava conhecer e estudar sua importância, divisão, bem como a 

distinção entre minerais, vegetais e animais. A parte que tratava da zoologia 

era dividida em 10 pontos, descrevendo desde o estudo da célula, passando 

pelos estudos tecidos, órgãos, “aparelhos” e suas funções até o estudo da 

taxonomia zoológica. Enquanto que a botânica envolvia estudos de 7 pontos: 

importância, célula e tecidos vegetais, estudo das principais partes, fecundação 

e germinação, bem como taxonomia vegetal (PARÁ, 1903, p. 18).  

A disciplina História Natural, de acordo com o regulamento, fazia parte 

do terceiro ano do curso da Escola Normal. Os documentos mostram que a 

disciplina contava, naquele momento, com o Dr. Vital Rego como lente 

catedrático. Na descrição do regulamento está assinalada uma das referências 

que, provavelmente, teria sido adotada para o ensino da disciplina História 

Natural na Escola Normal do Pará. A referência trata-se de um livro intitulado 

Histoire Naturelle Élémentaire42, publicado no ano de 1897, o qual foi escrito 

pelo professor francês Ephrem Aubert (1857-1919)43, que lecionava no Lycée 

Charlemagne da França  (PARÁ, 1903, p. 18).  

É importante assinalar que no ano de 1912 o programa da Escola 

Normal do Pará apresentava a disciplina História Natural, onde os saberes 

deste campo de conhecimento estavam interligados aos conhecimentos das 

ciências biológicas, no qual a própria Biologia aparecia dentro desta disciplina 

como parte integrante de seus estudos.  

O decreto que regia o ensino no Estado do Pará previa que para o 

estudo de História Natural, havia uma divisão em três partes. Na primeira parte, 

 
42 Para o uso de Escolas Secundárias e Faculdades [5ª e 6ª séries (Escolaridade Secundária, 
Clássica e Moderna)] Escolas secundárias e Faculdades de Meninas, Escolas Primárias 
Superiores, Escolas Profissionais e todas as Instituições Educacionais. Tradução do autor a 
partir de: A l'usage des Lycées et Collèges [classes de cinqième et de sixième (Ensegnement 
secundaire, classique et moderne)] des Lycées et Collèges de jeunes filles, des Écoles 
primaires supèrieures, des Écoles professionnelles et de tous les Établissements d'instruction. 
(AUBERT, 1897). 
43 Doutor em Ciências, Associado da Universidade, professor do Lycée Charlemagne. 
Tradução do autor a partir de Docteur ès Sciences, Agrégé de l'Université, professeur au Lycée 
Charlemagne, (AUBERT, 1897). 
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se estudaria noções de biologia, envolvendo “seu conceito, sua divisão; das 

células e dos tecidos vegetais e animais. Morfologia e fisiologia dos vegetais. 

Fisiologia animal: funções de nutrição, funções de relação, de reprodução” 

(PARÁ, 1912, p. 7-8). 

A segunda trataria das classificações zoológicas e do estudo em 

particular dos vertebrados, especialmente dos mamíferos; “das classificações 

botânicas, estudando as espécies mais comuns à nossa flora”; noções de 

mineralogia, envolvendo o estudo da cristalização, “a designação de espécies 

minerais e suas classificações”. (PARÁ, 1912, p. 7-8). 

Na terceira e última parte, a descrição aponta para o estudo da anatomia 

e fisiologia humana, fazendo referência ao estudo do esqueleto, designando-se 

os ossos longos e as articulações mais importantes; a locomoção; os grupos 

musculares; o estudo do aparelho circulatório; aparelho digestivo, nutrição e 

aparelho urinário. Também estava previsto o estudo do sistema nervoso com 

suas subdivisões: cérebro, cerebelo, medula espinal e nervos mais 

importantes, bem como os órgãos dos sentidos. (PARÁ, 1912, p. 7-8). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como propósito analisar quais saberes sob a 

designação de História Natural esteve presente na instrução pública paraense, 

trazendo uma descrição dos currículos previstos para as escolas Liceu 

Paraense e Escola Normal do Pará. Constatamos que, conforme as referências 

apontam, a História Natural estava presente em forma de saberes constituintes 

de outras disciplinas que envolviam as Ciências Naturais, as quais estavam 

previstas nos currículos das escolas apresentadas. Podemos constatar, ainda, 

a referência da existência de um livro que possivelmente teria sido adotado no 

curso da Escola Normal do Pará. 

No que se refere à História Natural, num contexto histórico mais geral, 

constatamos que a existência de um Museu de História Natural e Etnografia, 

com seus dois anexos, o Jardim Zoológico e Horto Botânico, em que além de 

pesquisas, havia também propostas educacionais pelo método “lição de 

coisas”, e ainda a circulação de naturalistas e suas pesquisas voltadas para 

História Natural da região se constituíram fatores importantes para a introdução 



752 

 

desse conhecimento no currículo escolar paraense. Portanto, todo esse 

movimento em torno da História Natural na região, iniciado antes mesmo desse 

campo do conhecimento ser introduzido nas escolas, contribuiu para que ela 

fosse inserida, como disciplina escolar, no contexto educacional paraense. 
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EVOLUÇÃO EM LIVROS DIDÁTICOS DE BIOLOGIA: UMA EXPERIÊNCIA 
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RESUMO: Na interface entre livros didáticos-história da ciência-evolução o presente 
relato de pesquisa tem como objetivo retratar a experiência de formação inicial de 
professores realizada na Universidade do Estado do Pará – UEPA, no curso de 
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, durante a disciplina história e filosofia para 
as ciências biológicas. Para isso utilizaram-se sete relatórios criados pelos discentes 
na análise dos livros didáticos de biologia com ênfase na temática evolução a partir do 
checklist proposto por Leite (2002). No total, vinte e um livros didáticos de Biologia 
foram analisados pelos professores em formação, tendo sido eles caracterizados por 
conterem em grande parte uma abordagem histórica linear com poucas informações 
sobre o coletivo de cientistas.  
 

Palavras-chave: Livro didático, Evolução, História da ciência 

 

Considerada como um paradigma das ciências biológicas, a evolução 

apresenta ainda hoje uma abordagem controversa no ensino de biologia e, 

quando tratando-se da abordagem histórica da evolução, o processo parece 

tornar-se ainda mais reticente, visto que a história da ciência ainda é tida 

muitas vezes como anedotas, cronologias, ou estudo introdutório, na 

abordagem de conteúdos e conceitos da educação cientifica (KUHN, 2013). 

Tais fatores resvalam, sem dúvida, no principal material didático da escola 

básica: os livros didáticos biologia (LDB’s), que representam ao mesmo tempo 

materiais grande suporte aos docentes e muitas críticas na educação básica. 

Visto que estes livros farão parte da vida escolar de estudantes, bem 

como dos professores de biologia em formação, consideramos pertinente que, 

no decorrer da formação inicial de professores de biologia, os discentes 

tenham acesso à discussões que tratem da identificação, análise e avaliação 

de livros didáticos como forma de compreender as características e 

potencialidades deste tipo de recurso didático. Para isso, a compreensão da 

dimensão histórica da ciência presente nestes materiais precisa ser 

problematizada evitando um ensino com uma visão de ciência 
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descontextualizada, individualista e elitista, a-histórica, empírico-indutivista e 

ateórica, rígida e infalível, exclusivamente analítica e acumulativa, como 

preconizada por Gil Peréz et al. (2005). Portanto, podemos questionar na 

relação da história da ciência com os livros didáticos: De que forma a 

abordagem histórica em LDB’s pode contribuir para formação inicial de 

professores de Biologia? 

Nesta interface livros didáticos-história da ciência-evolução, o presente 

relato de pesquisa tem como objetivo retratar a experiência de formação inicial 

de professores realizada na universidade do estado do Pará – UEPA, no curso 

de Licenciatura plena em ciências biológicas, durante a disciplina história e 

filosofia para as ciências biológicas, onde foi realizada uma análise histórica da 

temática de evolução nos livros didáticos de Biologia (LDB’s). 

Zamberlan e Silva (2012, p. 188), a partir da “exploração das 

possibilidades da adoção da concepção da evolução como ideia reguladora 

como ensino de ciências”, apresenta o tratamento dado pelos livros didáticos 

para a temática, em especial, a partir da análise do conteúdo de competição e 

até que ponto ela aparece como ideia reguladora na exposição do conteúdo. Já 

Bizzo e El Hani (2009) apontaram diversas dificuldades de estudantes do 

ensino médio para compreender o tema evolução, enfatizando os currículos de 

Biologia e a sua ênfase quanto a genética de Mendel e complementariedade 

dela a evolução darwinista. Correa et al (2010), por sua vez, destacou a 

importância de se discutir temáticas da evolução com estudantes da graduação 

a partir de uma intervenção didática, onde foi possível perceber que muitas 

explicações de Lamarck e Darwin dadas pelos alunos se assemelham àquelas 

apresentadas no livro didático.  

De fato, a História e Filosofia da Ciência (HFC) pode ser utilizada como 

dispositivo didático útil e contribuir com o processo de ensino e aprendizagem 

de conceitos tanto em Biologia, quanto em outras disciplinas escolares das 

Ciências Naturais (MARTINS, 1993). Por meio da abordagem histórica dos 

conceitos, atitudes, procedimentos, limitações e paradigmas da ciência (na 

acepção de Kuhn) os estudantes são possibilitados a perceber a constituição 

do conhecimento cientifico como algo gradativo, não linear, cultural e 

influenciado por questões sociais, políticas, filosóficas e religiosas, opondo-se 
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à uma concepção a-histórica, asséptica, anedótica e cumulativa da ciência 

(CHASSOT, 2001; KUHN, 2013; BIZZO, 1992). 

A crítica também pode se estender a abordagem da HFC nos materiais 

didáticos que quase sempre se perpetram histórias anedóticas, onde se faz um 

relato abreviado de um acontecimento, ou especulações curiosas ou divertidas 

dos fatos científicos; linearidade, apresenta o conhecimento científico de forma 

contínua e cumulativa; consensualidade, onde se mostram apenas as 

concordâncias e consensos na construção do conhecimento científico e 

ausência da abordagem mais ampla do contexto histórico, com omissão do 

contexto sociocultural na atividade científica (CARNEIRO; GASTAL, 2005; 

PITANGA et al, 2014). 

Nardi e Gatti (2016) apontam que desde a consolidação da área de 

pesquisa em ensino de ciências há algumas décadas, a temática da 

aproximação da HFC e os benefícios gerados por ela na formação dos 

estudantes e futuros professores permeia a literature cientifica da área, sendo 

presente até mesmo documentos oficiais como no caso dos PCN ‘s e PCN+. 

Porém ao citarem os estudos de Grega e Freire (2012), Nardi e Gatti (2016) 

enfatizam que a maioria dos estudos nesta linha de investigação da HFC 

(cerca de 87%) não são de natureza empírica, justificando intervenções desta 

abordagem no âmbito do ensino escolar. 

Apesar de ainda se apresentarem em menor número em relação as 

propostas da Química e Física, as metodologias de HFC em ensino de 

Biologia podem ser diferenciadas, as quais vão desde a utilização de 

episódios históricos elaborados por meio de consultas a fontes primárias e 

textos de estudiosos da história da ciência (MARTINS, 1993), até a 

replicação de experimentos históricos para o ensino sobre evolução (SILVA, 

2013), passando pelo uso de jogos didáticos a respeito da história da 

fermentação (CRUDELI; VIANA, 2016). Em todos os casos a inserção da 

HFC nestas investigações e práticas de ensino em Biologia destacam a 

interação e abordagem da área com outras disciplinas, de forma 

interdisciplinar, crítica ao reducionismo, percepção de um caráter 

interacionista e holístico sobre os seres vivos, o reconhecimento do caráter 

humano e histórico da ciência e articulação do contexto social à atividade 

cientifica e da complexidade (FLACH; Del PINO, 2016) 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa apresenta-se como qualitativa, cujo interesse central seria, 

nos termos de Moreira (2011, p. 76), a “interpretação de significados atribuído 

pelos sujeitos à suas ações em uma realidade socialmente construída, através 

da observação participativa, isto é, o pesquisador fica imerso no fenômeno de 

interesse.” O tipo configura-se em estudo de caso educativo, pois trata da 

compreensão de uma ação educativa (MOREIRA, 2011). As atividades foram 

realizadas com 29 alunos da turma de licenciatura plena em ciências Biológicas 

da UEPA, do centro de ciências sociais e educação – CCSE, em Belém, entre 

os meses de agosto e setembro, durante a disciplina História e Filosofia para 

as ciências biológicas, do primeiro semestre, com carga horária de 60 horas. 

Durante a disciplina, no âmbito da ementa foi abordado temas como história e 

historiografia e suas categorizações; a origem do pensamento científico e das 

ciências biológicas desde a antiguidade aos dias atuais; antecedentes, 

nascimento, transformação e internacionalização da revolução científica (XVI-

XVII); a história das Ciências Biológicas no cientificismo do século XIX; história 

do Ensino de Biologia; introdução à filosofia das Ciências Naturais e biológicas; 

introdução ao conhecimento racionalista, empirismo e à ética nas Ciências 

Biológicas; bem como estudos de caso sobre as ciências na história do Brasil e 

da Amazônia. 

Neste sentido, devido a extensão da ementa, utilizei a abordagem 

histórica da evolução em livros didáticos como opção para aproximar as 

temáticas sobre o uso da HFC no ensino de biologia e a história das ciências 

biológicas no século XIX, não deixando de atribuir outros pontos da ementa nas 

discussões. Os instrumentos de coleta de dados foram os relatórios dos 

estudantes após análise dos livros, bem como as impressões 

A sequência didática referente a análise histórica da evolução nos LDB’s 

totalizou cinco dias de aulas, somando aproximadamente quinze horas aula, os 

quais foram divididos nos seguintes momentos: (1) discussão em sala de aula 

do texto “como a evolução é tratada nos livros didáticos de ensino médio”, 

publicado no VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – 

VII ENPEC, de autoria de Fernanda Malta Guimarães Dias e Jehud Bortolozzi 

(2009); e do texto e “história e filosofia das ciências no ensino de Biologia”, de 

autoria de Maria Helena da Silva Carneiro e Maria Luiza Gastal (2005), onde 
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também são analisados livros didáticos de Biologia destinados ao ensino 

médio; (2) Levantamento e escolha dos LDB’s, onde os professores em 

formação, divididos em sete grupos, buscaram obras tanto de seu acervo 

pessoal, como do acervo da biblioteca da universidade para a análise. Não 

optamos pelos livros do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), pois 

apesar de considerarmos importante as orientações do programa, achamos 

pertinente termos obras diversas, portanto nossa única orientação foi: busquem 

livros didáticos que tratem da temática evolução! (3) Nas orientações e análise 

dos LDB’s os discentes escolheram e analisaram três livros cada equipe, a 

partir de um checklist presente no artigo de Laurinda Leite (2002) a respeito do 

desenvolvimento e validação de um cheklist para análise de conteúdos 

históricos em livros didáticos de ciência; (4) elaboração de relatórios da análise 

(levantamento de informações); e (5) apresentação dos resultados de pesquisa 

dos livros didáticos. 

A análise dos dados obtidos também foi realizada de acordo com a 

estrutura do checklist proposto por Leite (2002), a partir do qual foi possível 

identificar sobre o tipo e organização da informação histórica; materiais; 

exatidão e precisão das informações históricas; contexto no qual a informação 

histórica é relatada; status do conteúdo histórico; atividades de aprendizagem 

presentes nos livros didáticos que lidam com história da ciência; consistência 

interna do livro com respeito a informação histórica; e bibliografia da história da 

ciência. 

  

RESULTADOS SOBRE OS LDB’S DE BIOLOGIA  

No total, vinte e um LDB’s foram analisados (tabela 1), ou seja, três por 

cada relatório/equipe, com alguns deles analisados repetidamente por mais de 

uma equipe. Quanto ao nível de ensino, três dos livros eram do ensino 

fundamental, um era material apostilado do ensino médio de uma escola de 

Belém, e dezoito eram do ensino médio. Quando se tratava da categoria 

“cientistas”, primeira do checklist de Leite (2002), os relatórios enfatizavam a 

citação dos naturalistas Jean-Baptiste de Lamarck, Charles Darwin, Alfred 

Russel Wallace e, por vezes, outros estudiosos como Georges Louis Leclerc, 

conde de Buffon. Porém os dados biográficos, características pessoais, 

anedotas da vida dos cientistas eram menos comuns nas obras. O mesmo 
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aconteceu com a menção da comunidade cientifica e o trabalho do cientista 

que na maioria dos casos era visto como individual, em desconsideração à 

atividade coletiva da ciência. 

Dentre os LDB’s treze livros (60%) trouxeram imagens dos naturalistas 

foram imagens dos naturalistas, no entanto a história era sempre apresentada 

de forma linear, com progresso eminente. Destaque pode ser dado a presença 

de documentos originais em seis dos livros (28,5%) como, por exemplo, um 

manuscrito de Lamarck e descrição da vigem no Beagle por Darwin. 

 

LIVROS  ANALISADOS DEFINIÇÃO DA OBRA 

AMABIS, Jose Mariano. Fundamentos da Biologia 
Moderna. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2002. 

 
LDB1 

BEIJAMINI, Felipe; STELLA, Tâmile. Biologia – 
Brasilia: Edbe Brasil, 2014 

LDB2 

BORGES, M. Biologia. Módulo 11. São Paulo: FTD 
S.A, 2013. 

LDB3 

FAVARETO, José Arnaldo; MERCANDANTE, 
Clarinda. Biologia. 2. Ed. São Paulo: Moderna, 
2003. 

LDB4 

FONSECA, a. Biologia: São Paulo. Ática S. A, 
1991. 

LDB5 

LINHARES, Sérgio. Biologia Hoje. 2 ed. São 
Paulo, Ática, 2013, 

LDB6 

LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, 
Fernando; PACCA, Helena. Biologia Hoje.  1 .ED, 
São Paulo: Ática, 2018. 

LDB7 
 

LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, 
Fernando; PACCA, Helena. Biologia Hoje.  Ed 2.  
São Paulo: Ática, 2018. 

LDB8 

LOPES, Sônia & ROSSO, Sérgio. Bio. Vol.3 Único. 
Ed. Saraiva, São Paulo, 2016 

LDB9 

LOPES, Sônia & ROSSO, Sérgio. Biologia. Vol. 
Único. Ed. Saraiva, São Paulo, 2005 

LDB10 

MORI, Horácio; ALBUQUERQUE, Wendel. Ensino 
médio Extensivo. Londrina: sistema Maxi de 
Ensino, 2012. 

LDB11 

OSÓRIO, tereza. Biologia. 2. Ed. São  
Paulo: SM ltda, 2013 

LDB12 

PASSOS, Eduardo. Tempo de Ciências. 2ª ed. 
São Paulo, Editora do Brasil, 2015. 

LDB13 

RUIVO, A. Evolução e orgem da vida. Módulo 3. 
Belém: colégio CEI, 2010. 

LDB14 

Tabela 3. Livros didáticos de biologia usados na atividade. 
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No tocante ao contexto no qual a informação histórica é relatada na 

maioria das obras a contextualização religiosa, política e social foi ausente, 

mas vinte LDB’s (95,2%) apresentaram o contexto científico das proposições 

dos naturalistas. Apesar de serem poucos os números da inserção da HFC nos 

LDB’s investigados, os professores em formação consideraram a história da 

ciência como fundamental nestes materiais. 

As atividades de aprendizagem presentes nos livros didáticos que lidam 

com história da ciência não estiveram presentes nos LDB’s em sua grande 

maioria e representaram somente (38,09%) do total de livros. Ainda assim foi 

possível encontrar questões como “Compare as ideias de Lamarck e Darwin 

sobre a evolução e diga como cada um deles explicaria o seguinte fato:  

“os peixes que vivem nas cavernas em completa escuridão são cegos e 

evoluíram de peixes de visão normal que vivam em rios que havia 

luminosidade” (LDB1) comprometendo o nível delas, pois não apresentaram 

uma proposta de pesquisa bibliográfica e, em geral, não analisa a dados 

históricos. 

Consistência interna do livro com respeito a informação histórica foi 

considerada homogênea em quatro dos LDB’s, ou seja, várias informações 

históricas ao longo dos capítulos. Portanto, constata-se que os livros didáticos 

analisados apresentam maior ênfase nos conteúdos e conceitos de evolução 

nos livros didáticos, no entanto a abordagem histórica contrapõe as discussões 

epistemológicas e historiográficas da ciência mais recente, permanecendo 

nestes materiais sobretudo uma perspectiva linear e pouco coletivista da 

ciência. Cabe, portanto, aos professores que tiveram a oportunidade de 

problematizar a questão histórica nestes materiais, bem como na produção do 

conhecimento científico, identificar e sensibilizar os estudantes sobre os 

conteúdos de evolução dentro de uma perspectiva sócio cultural e histórica, 

Daí a importância de práticas na formação inicial  (e continuada) de 

professores que instiguem os docentes em formação no âmbito da história e 

filosofia da ciência no ensino de biologia, 
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Eixo 7: Ensino de Ciências/Biologia em espaços não escolares e 

divulgação científica: História, políticas e práticas de divulgação científica e 

suas relações com o Ensino de Ciências/Biologia; Relações entre comunicação 

e Ensino de Ciências/Biologia; educação em museus e centros de ciências; 

feiras e exposições de Ciências; divulgação de pesquisas sobre a 

biodiversidade e suas relações com o Ensino de Ciências/Biologia; 

desenvolvimento de materiais e práticas pedagógicas para trabalhar a temática 

em quaisquer níveis de ensino. 
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RESUMO: A Zoologia é uma das áreas da Biologia que requer a utilização de 
estratégias e metodologias diferenciadas tais como o uso de atividades lúdicas, aulas 
práticas experimentais e aulas de campo. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a 
aprendizagem significativa do conteúdo de Zoologia por meio da utilização de aulas 
práticas com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. A metodologia utilizada foi 
uma sequência didática. Os resultados mostraram que aproximar os alunos da 
realidade, dando-lhes oportunidade de observar de perto as espécies da nossa fauna 
é uma maneira motivadora de ensinar Zoologia. As aulas práticas são estratégias 
metodológicas que tornam perceptível esta mudança, fazendo com que haja a 
construção do conhecimento, promovendo a aprendizagem significativa. 
 

Palavras chave: Ensino de Zoologia, Aprendizagem significativa, Aulas práticas. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta um relato de experiência com alunos da 

Educação Básica no ensino de Ciências Naturais, na qual utilizou-se atividades 

práticas para o ensino de Zoologia. Esta metodologia de ensino contribui para o 

processo de construção de conceitos científicos a partir dos conhecimentos 

prévios dos estudantes. Ausubel, Novak e Hanesian (1980) afirmam que se 

tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio, diriam que 

o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o 

aprendiz já sabe. Assim sendo, cabe ao professor descobrir e ensiná-lo de 

acordo. Portanto, o conhecimento prévio é o fator determinante do processo de 

aprendizagem. A aprendizagem significativa vai ocorrer a partir do momento 

em que a nova informação interage com os conhecimentos prévios do aluno.  

A Zoologia ensinada no ensino fundamental ainda está centrada na 

transmissão de informações tendo como estratégia o uso do livro didático e sua 

transcrição no quadro (BRASIL, 1998) por meio de aulas expositivas e 

memorísticas tornando os alunos passivos do processo de ensino e 



764 

 

aprendizagem. Esta forma de ensinar Zoologia na educação básica pode estar 

relacionada à formação inicial de professores nos cursos de licenciatura e à 

utilização de métodos tradicionais de ensino. Freire (1997) afirma que para 

compreender a teoria é necessário experimentá-la. Deste modo, com a 

inserção de aulas práticas o aluno participa ativamente do processo de ensino 

e aprendizagem e o professor é o mediador dessa aprendizagem. 

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a aprendizagem 

significativa do conteúdo de Zoologia por meio da utilização de aulas práticas 

com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, visando aplicar atividades 

práticas como estratégia metodológica para o ensino de conceitos de Zoologia 

e identificar a aprendizagem significativa ao utilizar estas aulas como 

metodologia de ensino e aprendizagem. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado na Escola Municipal Irmã Cristine localizada no 

município de Parintins/AM. Os sujeitos da pesquisa foram 22 alunos de uma 

turma do 7° ano do Ensino Fundamental. As atividades da pesquisa ocorreram 

nas aulas da disciplina Ciências Naturais. Realizou-se uma sequência didática 

organizada em três momentos: aula de campo para coleta dos insetos, seguida 

de aula prática em sala de aula para montagem da caixa entomológica com 

representantes da Classe Insecta pertencente ao Filo Arthropoda e produção 

de texto sobre o que os alunos aprenderam durante a aula de campo e na 

produção da caixa entomológica. Estas atividades foram realizadas no mês de 

outubro de 2018.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a aula de campo (figura 01) e a aula prática para montagem da 

caixa entomológica (figura 02) percebeu-se o entusiasmo e a curiosidade dos 

alunos, sua participação ativa na captura dos insetos, o cuidado e observação 

do objeto de estudo. Posteriormente ocorreu a produção de texto no qual os 

alunos pontuaram suas impressões sobre as atividades desenvolvidas. Sobre 

os textos produzidos temos os seguintes pontos a serem analisados: 

A. Importância da aula de campo no conhecimento sobre os insetos.  
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Para maioria dos alunos a coleta dos insetos foi o que mais lhes 

chamou atenção, pelo fato de estarem interagindo com a natureza, com os 

animais e socializando com os colegas de maneira diferente do âmbito escolar. 

 

“A aula de campo foi muito boa, eu conheci 

alguns insetos que nunca tinha visto, achei o 

lugar muito legal e bem diferente, estava muito 

divertido, a gente achando e pegando aqueles 

bichos, e aquelas borboletas bonitas, aquelas 

formigas grandes” (Aluno 11). 

 

Segundo Seniciato e Cavassan (2004) as aulas de Ciências e Biologia 

realizadas por meio do estudo de campo em ambientes naturais, surtem os 

efeitos esperados de acordo com a metodologia de visita ao ambiente 

empregada, pois ajudam à motivação dos estudantes das diversas faixas 

etárias na busca pelo conhecimento. 

B. Aprendizagem sobre as técnicas de coleta, montagem e conservação 

através da caixa entomológica. 

Nesta aula, para a confecção da caixa, os alunos pela primeira vez 

aprenderam as técnicas de conservação dos insetos pelo método a seco e todo 

o cuidado que se deve ter neste tipo de trabalho científico. É interessante como 

os alunos descrevem os detalhes e todo cuidado com os insetos na preparação 

da caixa entomológica, a maneira como organizá-los. 

 

“Interessou-me a maneira como pegar e cuidar 

dos insetos. Aprendi como tirar o inseto da 

caixa para organizar, onde colocar os alfinetes 

nos pontos certos de cada inseto, os nomes 

científicos deles e a importância da etiqueta” 

(Aluno 3). 

 

De acordo com Silva et al. (2009) a caixa entomológica mostra-se como 

uma ferramenta dinâmica para o desenvolvimento de conhecimento científico e 

biológico, satisfazendo a curiosidade dos alunos. Uma vez que oferecem 



766 

 

subsídios para que os professores de escolas de ensino médio e fundamental 

disponibilizem aos seus alunos oportunidades práticas de aprendizagem de 

conceitos concretos em Ciências e Biologia. 

 

C. Conhecimento sobre as características morfológicas dos insetos. 

Saber que diferente de outros artrópodes, o corpo dos insetos está 

dividido em três estruturas morfológicas, assim o aluno enfatiza que a 

característica morfológica mais visível na classe Insecta, é a divisão da 

estrutura corporal em cabeça, tórax e abdome no qual estão alojados os 

apêndices como: antenas, aparelho bucal, asas e pernas. Além disso, diz que 

algumas espécies vivem em sociedade trabalhando junto, como é o caso das 

abelhas e formigas. 

 

“Também aprendi que cada inseto nasce, 

come, reproduz, alguns trabalham juntos e que 

cada inseto tem cabeça, tórax e abdome” 

(Aluno 4). 

 

Nesse sentindo, Rocha et al. (2010) acreditam que visualizar a 

morfologia externa dos Arthropoda, como os insetos e confeccionar modelos 

didáticos pode ser um facilitador no aprendizado. 

Figura 01: Alunos capturando os insetos com rede entomológica.  

Fonte: Gomes, 2018 
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Figura 02: Confecção da caixa entomológica na sala de aula. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Macedo, 2018. 

 

 

CONCLUSÃO  

As aulas práticas são estratégias metodológicas que permitem a 

construção de conhecimentos científicos a partir dos saberes preexistentes na 

estrutura cognitiva do aluno, o que promove a aprendizagem. Os métodos 

utilizados na coleta, montagem e conservação dos insetos por meio da 

confecção da caixa entomológica na disciplina de Ciências, contribuiu para a 

visualização da morfologia dos insetos, a relação do nome popular com o nome 

científico, a diversidade de espécies existentes e como estas se relacionam 

com o meio. Além de aproximar o aluno com a sua realidade na troca de 

experiências com os colegas e o professor. Por isso, a produção de coleções 

entomológicas em aulas práticas no ensino de Ciências tem potencialidade de 

tornar estas aulas mais atraentes e motivadoras, tornando efetiva a 

aprendizagem. 
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RESUMO: O trabalho trata de uma excursão interdisciplinar realizada na comunidade 
da Valéria, no Município de Parintins/AM, cerca de 369 km da capital Manaus, com 
uma turma de 30 alunos do 3º ano do ensino médio, sob o acompanhamento dos 
bolsistas do residência pedagógica, juntamente com professores de Biologia, Química, 
Educação Física, Geografia, História e Inglês. O objetivo foi fazer com que os alunos 
pudessem conciliar o que aprenderam em sala de aula e vivenciar, na prática, os 
recursos naturais e culturais do local escolhido para a excursão. Trilhando caminhos 
entre a educação e o lazer, de uma forma que despertasse o interesse, o percurso da 
trajetória dos alunos foi conhecer as características da população local, subir a trilha 
da Serra. 

Palavra-chave: Excursão, lazer, meio ambiente, trilha, natureza. 

 

INTRODUÇÃO 

A excursão é uma importante ferramenta a ser utilizada pelo professor 

de Ciências, tornando-se uma alternativa ou recurso altamente positivo, pois 

apresenta vantagens e incentivos na sua utilização como meio didático e 

poderia ser contemplada com maior frequência em diferentes momentos da 

vida do estudante. 

Para Machado (2011.p.1410), o turismo pedagógico é uma forma de 

propor ao aluno uma participação ativa no processo de construção do 

conhecimento, pois oferece meios para que ele possa torna-se um cidadão 

criativo, dinâmico e interessado em atuar, de forma efetiva na comunidade 

contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade mais consistente em 

todos os níveis. 

mailto:cynara_carmo@yahoo.com.br
mailto:cazemiropontes@yahoo.com
mailto:keylajeane564@gmail.com.br
mailto:simoneoliveira007@yahoo.com.br
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A educação faz parte do cotidiano escolar assim como do meio social e 

busca o conhecimento de formas simples e ao mesmo tempo prático, para que 

possa ter um melhor aprendizado no desenvolvimento. Para isso, devemos 

estar cientes de que é importante buscar mecanismo, que possam auxiliar e 

fazer com que o aprendizado se torne mais atrativo e que faça a diferença aos 

alunos e também aos educadores.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) apresentam a “excursão 

ou estudo do meio” como uma modalidade do procedimento de “busca de 

informações em fontes variadas” (BRASIL, 1998, p. 121). 

É importante lembrar, que, a cada atividade de excursão temos 

momentos, olhares, pensamentos e interesses diferentes de cada pessoa. Isso 

nos ajuda a fazer perguntas e buscar respostas, tanto no meio escolar quanto 

no social do dia a dia. 

 Deseja-se ainda dos cidadãos que tenham horizontes 
temporais e geográficos alargados não se limitando a 
ver o seu pequeno mundo, que tenham dos 
acontecimentos uma compreensão sistêmica, que 
sejam capazes de comunicar e interagir, e que 
desenvolvam a capacidade de autoconhecimento e 
autoestima. (ALARCÃO, 2011, p.26). 

É com esse pensamento que o profissional da educação deve estar 

sempre atento ao desenvolvimento de cada educando. Despertar e oferecer 

diferentes níveis de conhecimento sem que haja uma imposição para com os 

alunos, é um desafio que devemos estar buscando sempre, e que pode fazer a 

diferença.   

Fernandes (2007, p. 22) define atividade de campo em Ciências como 

“toda aquela que envolve o deslocamento dos alunos para um ambiente alheio 

aos espaços de estudo contidos na escola”. Por isso, estas atividades onde o 

aluno precisa se deslocar, sob orientação de um professor ou um monitor, já 

são utilizadas a algum tempo e têm seus primeiros relatos nas escolas da 

Inglaterra, como viagens longas de estudo, como relata Andrade (2004, p.9). 

 Por meio dessa atividade de campo é possível saber sobre histórias da 

Serra que vem carregando consigo marcas de povoamento de indígenas 

naquela região. Excursionar pela Serra de Parintins/AM é vivenciar momentos 

marcantes tendo uma boa área, rica em recursos naturais, disposto a ser 

explorado por pessoas que tenham interesse de estudar a magnifica 
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biodiversidade daquele local, onde abriga também um sítio arqueológico. É 

nesse contexto que inovamos as atividades para que os alunos pudessem ter o 

prazer de conhecer novidades e concretizar tudo que sabem teoricamente. 

 [...] qualquer outra atividade onde se trabalha com 
pessoas agrupadas, tem também uma dimensão 
coletiva. Então, o ato avaliativo, no caso, tem um 
destino de permitir ao educador servir-se de um olhar 
para a realidade, a partir dos resultados coletivos, ou 
seja, o estudante sobre o qual se olha 
individualmente faz parte de um todo. (LUCKESI, 
2011, p. 262). 

O objetivo principal desse trabalho é fazer com que esses alunos 

possam observar tudo que está ao redor e esclarecer aos outros colegas seus 

conhecimentos prévios, e ter a curiosidade de certos detalhes que a natureza 

dispõe para ser explorado, indagar com o professor e tirar proveito da excursão 

extraclasse, relacionando com conteúdos, das diferentes disciplinas, 

trabalhados em sala de aula. 

Portanto, as atividades de campo constituem importante estratégia para 

o ensino de Ciências ou Biologia, uma vez que permitem explorar uma grande 

diversidade de conteúdos, motivam os estudantes, possibilitam o contato direto 

com o ambiente e a melhor compreensão dos fenômenos. 

 

METODOLOGIA 

 A atividade foi desenvolvida com uma turma de 30 alunos, do Ensino 

Médio, da Escola Estadual Senador João Bosco, e trata-se de uma excursão à 

comunidade da Valéria, que fica localizada na divisa dos estados do Amazonas 

e Pará, na região mais alta do Município de Parintins/AM, também conhecida 

como Serra da Valéria. Com 152 metros de altitude, esta área é conhecida por 

apresentar vestígios arqueológicos indígenas, fato que a torna um local 

mundialmente conhecido e visitado por vários cruzeiros turísticos, anualmente. 

Participaram da excursão 5 professores e 6 bolsistas do Programa de 

Residência Pedagógica do curso de Ciências Biológicas da UEA, este 

programa é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de 

Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática 

nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de 

educação básica, a partir da segunda metade de seu curso. 
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O Barco: primeiramente, os alunos foram reunidos em barco de recreio, 

nas primeiras horas da manhã, onde receberam todas as orientações sobre os 

procedimentos a serem realizados na excursão, através de roteiros individuais 

entregues por cada professor responsável por uma disciplina e os 

procedimentos foram direcionados por bolsista do Programa Residência 

Pedagógica, que já haviam feito contato com guias locais e selecionado os 

pontos de visita. 

A Interdisciplinaridade: a excursão interdisciplinar teve início com as 

observações gerais de Biologia, Geografia e Química, que pelo roteiro indicava 

as observações à fauna e flora, assim como biodiversidade, espécies 

endêmicas, ecologia, coleta de água, rochas e solos e ictiofauna; pelo roteiro 

de História, os alunos deveriam observar e entrevistar moradores sobre os 

tipos de fósseis encontrados no sítio arqueológico, assim como buscar 

informações sobre as lendas e história da comunidade e relacioná-las à 

presença deste sítio no local; seguindo o roteiro de Inglês e Educação Física, 

os alunos deveriam buscar informações sobre a comunicação entre os 

moradores locais e os turistas estrangeiros, o uso da moeda estrangeira e 

como os guias locais aprenderam a se comunicar em outras línguas. 

A Excursão: seguindo as orientações dos guias locais, foram visitados 

pontos turísticos como o sítio arqueológico, a Serra, as encostas íngremes, o 

lago, as trilhas ecológicas. 

Roda de Conversa: finalizando a excursão foi realizada uma roda de 

conversa, ainda às margens do Lago da Valéria, no final da tarde, diante do pôr 

do Sol, onde alunos, bolsistas e professores, puderam socializar as 

observações e experiências vividas e vivencias naquele dia. 

3 Resultados e Discussões 

A comunidade da Valéria foi escolhida, por ser um local turístico, belo, 

de notória biodiversidade e bem conhecido na região. Esta excursão 

proporcionou aos alunos uma vivência extraclasse e fez entender a importância 

de apresentar essa linha pedagógica para os interessados. 

O nível de interesse demonstrado pelos alunos foi elevado, onde os 

mesmos demonstraram satisfação e curiosidade em todos os locais visitados. 

Seguindo os passos do guia local e as observações realizadas por professores 

e bolsistas, os alunos aprenderam de forma contextualizada e divertida, 
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curiosidades e fatos sobre a fauna e flora daquele ambiente, assim como 

conceitos importantes e muito distorcidos pelo senso comum como: 

biodiversidade, impacto ambiental, sítios arqueológicos, lendas amazônicas, 

aprendizagem bilíngue autodidata, foram elucidados e explicados. 

Diversas plantas como bromélias, epífitas, árvores, arbustos e 

samambaias foram objetos de discussão e análise durante a aula de campo. 

Várias espécies de fungos, como cogumelos e orelhas-de-pau (basidiomecetos 

e ascomicetos) também puderam ser contemplados. Quanto à fauna, foram 

visualizados roedores, como cutias, pacas e capivaras, assim como muitas 

espécies de aves (papagaios, araras, gaviões, pequenos pássaros), quelônios, 

répteis, lagartos, botos e muitos artrópodes. 

Durante a caminhada, a professora de inglês fez algumas observações 

com os alunos sobre as placas de identificação onde se encontram espalhadas 

por vários lugares visíveis, com diferentes idiomas pois é uma forma de receber 

os turistas e visitantes naquele lugar, da mesma forma, o professor de 

Geografia fez relatos e exposições sobre os tipos de rochas e solos  que 

caracterizam o local, falou sobre a divisão geográfica, altitude e extensão da 

Serra e também citou a importância do não desmatamento das áreas mais 

íngremes da comunidade, devido ao risco de deslizamento de terras. Foram 

feitas várias indagações sobre os assuntos onde o professor esclareceu as 

dúvidas dos alunos (Figura 02). 

 

 

 

 

 

Figura 02: Roda de alunos. (Fonte: Keyla Jeane) 

No segundo momento, os alunos animados ao finalizar o passeio ao 

redor do lago da Valéria, foi realizada a subida em uma trilha em direção ao 

topo da Serra (Figura 03).  
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Figura 03: Subida à Serra da Valéria. (Fonte: Keyla Jeane) 

Chegando ao topo, seguiu-se em direção ao sítio arqueológico, que teve 

uma breve apresentação do professor de história que falou do local e dos 

artefatos encontrados, que poderiam ser de uma população indígenas que 

povoava antigamente aquele ambiente, desenterrou várias peças de cerâmicas 

com os alunos para demonstrações e explicou de modo geral tudo sobre o 

assunto. No local é possível observar várias urnas indígenas enterradas 

(Figura 04). 

 

 

 

 

Figura 04: Sítio arqueológico. (Fonte: Keyla Jeane) 

Este tipo de excursão não deixa de ser um tipo de turismo pedagógico e 

Beni (2002) complementa salientando que o Turismo Pedagógico constitui-se 

na retomada da antiga prática amplamente utilizada na Europa e 

principalmente nos Estados Unidos por colégios e universidades particulares, e 

também adotada no Brasil por algumas escolas de elite, que consistia na 

organização de viagens culturais mediante o acompanhamento de professores 

especializados da própria instituição de ensino com programas de aulas e 

visitas a pontos históricos ou de interesse para o desenvolvimento educacional 

dos estudantes.  

Finalizamos a excursão com uma roda de conversa para socializar e 

resumir tudo que foi aprendido com as explicações dos professores, relatos de 
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moradores e observações feitas pelos alunos, e assim entender de que forma 

os alunos absorveram as informações da atividade interdisciplinar que teve 

como intuito, fazer com que os mesmos tivessem a oportunidade de vivenciar 

aquilo que já conheciam na teoria.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Por meio da atividade proposta pelos bolsistas do Residência 

Pedagógica e professores da Escola Estadual Senador João Bosco, é possível 

afirmar que os objetivos propostos na excursão interdisciplinar à comunidade 

da Valéria, foram alcançados. 

Assim, o presente relato de experiência demonstra a viabilidade da 

utilização de excursões ou turismo pedagógico, como estratégia de ensino-

aprendizagem e que este pode, mediante um planejamento coerente com um 

projeto pedagógico escolar, ser uma importante ferramenta estimulando o 

interesse dos alunos e tornando a aula e a apreensão dos conteúdos mais 

compreensíveis e dinâmicos. 

 Essa foi uma nova experiência não só para os alunos e professores 

assim como para os bolsistas que vem buscando uma real orientação 

metodológica e didática, ali estão dispostos a encarar e aprender resolver 

problemas com diferentes personalidades.  

Portanto essas excursões contribuem de forma significativa para o 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem dos alunados, e contemplam a 

contextualização dos conhecimentos e interdisciplinaridade dos conteúdos 

ministrados pelos professores. Esses passeios didáticos contribuem para os 

alunos no desenvolvimento da autonomia, criatividade, aperfeiçoamento na 

elaboração das atividades e percebe-se também que melhora o relacionamento 

entre os alunos. 
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RESUMO: Trata-se de um relato de experiência ocorrido na disciplina de Estágio 
Supervisionado em Espaços Não Formais, com alunos do 6° ano envolvendo aula de 
campo com a temática Educação Ambiental na praça da Conceição em Abaetetuba-
PA. Averiguando as dificuldades enfrentadas pelas estagiárias em planejar e executar 
uma aula fora da escola. A metodologia de análise deu-se pela análise textual 
discursiva, onde as dificuldades retiradas do relatório foram agrupadas em categorias. 
Essa vivência possibilitou a reflexão das autoras acerca dos desafios enfrentados na 
aplicação da aula que apesar das dificuldades de planejar e executar, as estagiarias 
compreenderam que é necessário ensinar ciências em espaço não formal para que 
ocorra um aprendizado mais significativo e contextualizado para os alunos. 
  
Palavras chave: Educação Ambiental, Estágio, Desafios.  

 

INTRODUÇÃO 

É consenso em documentos oficiais, que o estágio é fundamental para a 

formação do professor, agregado ao relato de experiência que conduz a uma 

reflexão, contribuindo segundo UFJF (2017), com a discussão, a troca e a 

apropriação de ideias. Portando, será relatado neste artigo uma experiência 

vivida na disciplina de Estágio supervisionado I: Espaço não formal, do curso 

de graduação em Ciências Naturais com habilitação em Biologia da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA), realizado em parceria com uma 

escola pública envolvendo uma turma de 34 alunos do 6º ano, com aulas na 

praça da Conceição em Abaetetuba-PA.  

Sabe-se que a escola não deve ser considerada como o único espaço 

de construção de conhecimento. Brandão (2013), afirma que a escola não é o 

único lugar onde a educação acontece e talvez nem seja o melhor. 

Estabelecendo-se assim, a necessidade de ocupar outros espaços de 

ambientes não formais de ensino, como praças, museus, sítios, entre outros. 
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Nesse sentido, a educação não formal é uma modalidade de ensino que 

envolve o aprendizado em diversos espaços institucionalizado e não 

institucionalizado (TERÁN e CASCAIS, 2011), possibilitando uma formação 

envolvendo cidadania, onde os alunos podem se tornar mais observadores e 

críticos e os professores possam expandir a sua compreensão sobre outros 

campos de atuação além da escola.  

Aulas em espaços não formais exigem um bom planejamento e quando 

se propõe a realizar exigem do professor uma boa sequência do que deve ser 

feito. De acordo com Zabala (1998) toda prática pedagógica exige uma 

organização metodológica para sua execução, onde é importante que o 

professor planeje uma sequência didática, as relações interativas com os 

alunos e os conteúdos previstos para as aulas. 

Desse modo, este artigo traz para reflexão quanto as dificuldades de 

planejar e trabalhar em um espaço não formal. Analisando as dificuldades 

enfrentadas pelas estagiárias durante a organização prévia e execução da aula 

fora do espaço formal de ensino. 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA    

A experiência vivida ocorreu em uma turma composta de 34 alunos. No 

primeiro contato com os alunos, se explicou a proposta da aula informando o 

conteúdo (relações ecológicas) e o local (praça), localizado ao lado da escola. 

Houve interesse em participar, os alunos afirmavam nunca ter participado de 

aulas fora da sala.  

A aula tinha como temática ‘relações ecológicas’ com o propósito de 

mostrar as relações ecológicas presentes refletindo sobre o cotidiano, dessa 

forma a aula iniciou no pátio da escola, onde houve a busca dos 

conhecimentos prévios dos alunos acerca do assunto introduzindo a 

explanação sobre o que é o meio ambiente e as interações existentes nele. Em 

seguida, os alunos foram encaminhados à praça para dar continuidade a 

segunda parte da aula. Em campo, devido à grande quantidade de alunos, a 

turma foi organizada em dois grupos, um para cada estagiária. Diante disso, 

deu-se início ao diálogo envolvendo conceitos de ecologia, meio ambiente, 

ecossistema e mudanças no espaço natural.  
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Posteriormente, foi desenvolvido com as crianças a “Caça a ecologia” 

que consistia em encontrar envelopes com peças de um quebra cabeça e 

curiosidades sobre o assunto abordado. O aluno que encontrasse teria que ler 

a curiosidade presente e a dica de onde está o próximo envelope. No momento 

da montagem do quebra-cabeça com as crianças, de maneira rápida e objetiva, 

foi esclarecido como funcionaria o processo de colaboração e trabalho em 

grupo. Os estudantes então montavam o quebra cabeça, que continham 

imagens relacionadas a relação ecológica e ao final nominar a relação 

ecológica ali montada. Durante o processo, o professor regente da turma se 

manteve na observação da aula.   

Ao final, as crianças foram dirigidas a sala de aula, para desenhar sobre 

como eles acreditavam que a praça seria se houvesse mais árvores, animais e 

brinquedos. Os alunos foram avaliados durante a participação na aula, de 

acordo sua interação com as atividades propostas, durante o jogo e entrega 

dos desenhos solicitados. 

As crianças foram participativas sempre que existiam dúvidas faziam 

perguntas. No início do jogo, algumas crianças não queriam participar, 

alegando que iriam suar, e foram orientadas a cuidar das peças de quebra 

cabeça encontradas, assim estavam sendo inseridas de uma outra forma na 

brincadeira. Após o termino do jogo, alguns alunos relataram que estavam com 

sede, entretanto, não havia água na praça e no dia da realização da aula foi 

esquecido a recomendação da professora de estágio sobre a água. 

 

METODOLOGIA 

As discussões aqui apresentadas partiram do mapeamento das 

dificuldades enfrentadas pelas estagiárias a partir da experiência realizada. 

Para compreender essa experiência e retirar aprendizado das dificuldades, se 

fez uso da Análise Textual Discursiva (ATD), a qual se constitui uma forma de 

análise no âmbito da pesquisa qualitativa, visando a construir respostas a 

questionamentos propostos (GUNTZEL, et. al, 2015, p.127). 

 Então a partir das (dificuldades vivenciadas e descritas em relatório), 

buscou-se agrupá-las em categorias, analisando o contexto vivido a luz das 

teorias. Segundo Moraes e Galiazzi (2006, p.132), os dados são “recortados, 

pulverizados, desconstruídos, sempre a partir das capacidades interpretativas 
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do pesquisador”. Assim as dificuldades foram agrupadas nas seguintes 

categorias:  estruturais e financeiros, didáticos pedagógicos, cognitivos e de 

coletividade e de ordem política.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Segundo Souza e Gonçalves (2012), a escola é considerada um 

ambiente complexo e o professor enfrenta barreiras ao transmitir conteúdos 

abstratos que são de difícil compreensão.  Alguns assuntos de ciências são 

importantes desenvolver utilizando-se de práticas para uma melhor 

aprendizagem do aluno, sendo necessário levá-los às vezes para outros 

espaços, como um laboratório, um museu ou uma praça, locais que estimulem 

o intelecto, a criticidade e o trabalho prático. No entanto retirar alunos da sala 

de aula, se constitui ainda uma tarefa difícil.   

O quadro 1, resume os principais desafios enfrentados na primeira aula 

de campo planejada pelas estagiárias em ambiente não formal que foram 

agrupados em categorias. 

Quadro 1- Dificuldades em aula de campo na primeira docência em espaços 
não formais 

Categorias de dificuldades Resoluções encontradas 

 
 

Aspectos 
estruturais 

e financeiros 

Sem transporte escolar 
 

Organizar a aula próxima a 
escola 

Merenda não viabilizada - 

Água, não viabilizada mesmo 
sob orientação   

- 

Segurança dos alunos Escolha de um local com 
segurança (vigia). 

Pouco Tempo fornecido pela 
escola 

Atividades curtas 

Aspectos 
didáticos 

Pedagógicos 

Inexperiência na organização 
didática 

Ordenação de alguns 
conceitos e possíveis 
contratempo previamente 

Falta de autoridade no 
controle da turma 

Possível ação conjunta com o 
professor responsável da 
turma. 
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Quadro 1- Dificuldades em aula de campo na primeira docência em espaços 

não formais 

 
Aspectos 

cognitivos e 
de 

coletividade 

Atividades lúdicas (quebra 
cabeça) relativas ao conteúdo 
alguns não se dispuseram em 
participar 

Foram orientadas a cuidar das 
peças do quebra cabeça que 
eram encontradas 

Turma de alunos grande, em 
campo 

Turma dividida em dois grupos, 
ficando um para cada 
estagiaria, juntando durante o 
momento do jogo. 

Aspectos 
políticos 

 

Falta de diálogo com o corpo 
técnico administrativo e a 
professora 

- 

Os desafios relatados no quadro 1 possibilitam refletir sobre: 

Aspectos estruturais e financeiros: Para o transporte dos alunos com 

destino a aula em espaços não formais já é sabido, que as escolas não 

fornecem transporte para atividades fora do espaço escolar (XAVIER e LUZ, 

2016). Em virtude disso, buscou-se desenvolver próximo a escola, facilitando o 

acesso dos alunos e utilizando o potencial pedagógico do local. O 

planejamento das aulas em espaços não formais vai além do conteúdo, dos 

processos pedagógicos e do espaço a se trabalhar. Os aspectos estruturais e 

financeiros são categorias que necessitam de bastante atenção. Segundo 

Trevisan (2015), a escola não disponibiliza recursos e os pais possuem 

dificuldades financeiras. Diante desta realidade, enfrentamos problemas 

financeiros que não foram solucionados, por falta de auxílio da escola e de 

planejamento, e com isso, não foi ofertado aos alunos alimentação e água. 

Entretanto, estes problemas poderiam ser solucionados, uma vez que os 

alunos poderiam merendar na escola, devido ser próxima ao local de estudo e 

a água poderia ser levada por cada aluno para seu consumo. 

Quanto aos aspectos didáticos pedagógicos: O planejamento dos 

conteúdos foi de acordo com o potencial pedagógico do espaço escolhido, com 

uma proposta de atividade lúdica grupal para os alunos, a fim de obter 

interação. Porém, com o excesso de alunos, alguns se excluíram das 

atividades. Mesmo com a divisão da turma em duas equipes, estas ainda se 

constituíam grande (17 componentes cada) para obter a atenção de todos num 

ambiente livre. Segundo Silva (2007) os espaços não formais proporcionam 

oportunidades aos alunos de interagirem, de verem e tocarem. Entretanto, os 
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alunos precisam de mediadores assíduos, pois estes se dispersam facilmente.  

Talvez o acompanhamento de alguns pais poderia ter auxiliado no processo 

educativo, pois “a interação família/escola é necessária, para que ambas 

conheçam suas realidades e suas limitações, e busquem caminhos que 

permitam e facilitem o entrosamento entre si, para o sucesso educacional do 

filho/aluno” (SOUZA, 2009, p.7).  

Com relação aos aspectos cognitivos e de coletividade: Krasilchik (2004) 

diz que, uma aula expositiva, dada por um bom professor, pode ser divertida, 

estimulante e informativa. Fora do espaço escolar é importante deixar claro o 

objetivo de estarem naquele ambiente, para facilitar a aprendizagem, para que 

não seja confundida pelos alunos como forma de lazer.  

Quanto aos aspectos políticos: Pela falta de experiência das estagiárias 

e o não auxilio do professor titular durante as atividades, em alguns momentos 

adveio desordem e empurrões, em decorrência obteve-se déficit de atenção. 

Talvez isso tivesse sido amenizado se a elaboração desse tipo de atividades 

ocorresse em conjunto com a escola, pois para Rosa (2012, p.33) [...] não 

depende só dos professores, mas também dos diretores, supervisores, pais 

etc, todos devem ter acesso ao planejamento principalmente por se tratar de 

aula fora do ambiente escolar.  

           Os aspectos descritos na realização de aula fora da escola mostram a 

realidade encontrada nas escolas e que precisa ser revertida. Segundo Xavier 

e Luz (2016) os professores demonstram interesse em aulas fora do espaço 

formal de ensino, mas precisa-se muito mais que a boa vontade do professor 

para realizar este tipo de aula, por envolver articulação político-pedagógica 

requerido nesse tipo de aula. 

           Segundo Pinto e Figueiredo (2010) quando a escola passa a 

desenvolver aulas de ciência somente em espaços formais, adquiri uma 

postura autossuficiente da ciência. As aulas em espaços não formais devem 

estar incluídas no currículo preparado pelas escolas e planejadas previamente 

pelo corpo docente, afim de amenizar problemas como falta de tempo e 

recursos. Os desafios relativos a aspectos didático pedagógico em espaços 

não formais necessitam ser superados pelos professores. Isso nos leva a 

refletir sobre o planejamento compartilhado com os componentes da escola, 
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uma vez que essa prática pode viabilizar a troca de ideias e de novos 

processos, contribuindo com a eficácia do ensino seja dento ou fora de sala. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considerando a capacidade de desenvolver aulas em um espaço não 

formal e de que a educação pode ser entendida em todos os lugares. O 

presente trabalho expôs desafios relativos à aula em espaço não formal que se 

apresentaram em quatro aspectos: estruturais e financeiros, cognitivos e de 

coletividade, didáticos e pedagógicos, além de aspectos políticos. 

Tais desafios se apresentam por requer um tempo razoável de 

planejamento com providencias requeridas antes, durante e pós campo; por se 

ter turmas superlotadas; a indisciplina associada a falta do controle didático da 

turma e a falta de apoio financeiro. No entanto o estágio em ambiente não 

formal, mesmo com seus desafios possibilitou as estagiárias a compressão da 

importância de se ensinar ciências em todos os espaços para que ocorra uma 

valorização do conhecimento produzido e o aprendizado seja mais significativo 

e contextualizado para os alunos. Diante do exposto, é preciso refletir sobre o 

que essas dificuldades trazem de impacto no aprendizado do aluno e no 

desenvolvimento profissional do professor, já que uma atividade prática se 

constitui em maior prazer e estimulo para a aprendizagem.  
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RESUMO: Espaços não formais constituem-se como importantes locais de divulgação 

científica e não se limitam apenas às instituições, apesar da extrema relevância das 

mesmas. Desta forma, a presente pesquisa, resultante de uma monografia, teve como 

objetivo, identificar e conhecer as características de outros espaços. Este trabalho 

baseou-se em uma atividade desenvolvida por uma turma de Ciências Naturais 2015 

UFPA/Capanema, durante a disciplina de estágio supervisionado. Com base nas 

ponderações dos alunos, pôde-se observar além de sua caracterização, abordagens 

relacionadas ao ensino de ciências. Portanto os espaços não formais apresentados, 

bem como outros temas a serem abordados, tem como intuito, promover o 

aprendizado de conceitos científicos que estão atrelados ao cotidiano dos alunos. 

 
Palavras Chave: Espaços Não Formais de ensino, Práticas educativas, Ensino de 

Ciências. 

 

INTRODUÇÃO 

Embora a educação formal seja vista como algo restrito apenas a sala de 

aula, o (a) professor (a) pode se dispor de outros espaços para contribuir para 

a educação de seus alunos, usando ambientes relacionados ao cotidiano e que 

podem parecer simples, mas possuem outros significados quando se estuda e 

observa os mesmos de outra forma. De acordo com Araújo, Silva e Fachin-

Terán (2011, p.2): 

“Devido ao grande acúmulo de conhecimentos oriundos das diversas 
atividades humanas, a educação nos dias de hoje não pode mais se 
ater estritamente ao contexto escolar. Esta afirmação, [...], enfatiza o 
papel dos espaços não formais como instrumento educador para a 
educação científica”.  
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Assim, é de grande importância ao docente, conhecer formas de estimular 

o processo de ensino em função da aprendizagem dos alunos de uma forma 

que estes sejam atrativas, de modo a explorar a utilidade de espaços não 

formais visando a uma educação científica que contribua para o exercício de 

pensar de forma mais crítica, sobre a realidade em que este está inserido. 

Assim, embora museus, planetários, parques zoobotânicos, entre outros, 

contribuam para a divulgação científica, estão concentrados em determinadas 

cidades, dificultando o acesso de boa parte da população. 

O modo pelo qual os diferentes espaços e contextos produzem e 

reproduzem os conhecimentos [...] são diferenciados, assim como é distinta a 

dinâmica de apropriação pelo público. (MARANDINHO, SELLES; FERREIRA, 

2009, p.135). Dessa forma precisamos entender a diferença entre espaço 

formal e espaço não formal. Sendo assim, espaço formal configura-se como, 

local pertencente ao estabelecimento reconhecido de ensino, onde o aluno 

estuda. 

Para Jacobucci (2008), espaço não formal é todo local onde pode ocorrer 

uma prática educativa. Nos últimos anos o termo “espaços não formais” não se 

configura mais apenas aos espaços institucionalizados, mas procuram-se por 

espaços os quais se aproximam da realidade do aluno. Assim, segundo Araújo, 

Silva e Fachin-Terán (2011, p. 3): “os espaços não-formais oferecem a 

oportunidade de suprir, ao menos em parte algumas das carências da escola 

como a falta de laboratórios, recursos audiovisuais, entre outros, conhecidos 

por estimular o aprendizado”, possibilitando deste modo, alternativas aos 

entraves do cotidiano escolar. Portanto, este trabalho objetivou caracterizar 

potenciais espaços não formais e suas contribuições para o ensino de ciências 

na perspectiva de graduandos do curso de Ciências Naturais da Universidade 

Federal do Pará. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa (MINAYO, 2002), 

concebido a partir dos trabalhos desenvolvidos por uma turma de Licenciatura 

em Ciências Naturais, da Universidade Federal do Pará, Campus de 

Capanema ao longo da disciplina de estágio supervisionado no ano de 2018. 
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Durante a disciplina foram realizadas aulas expositivas, discussões de textos 

sobre espaços não formais. A turma foi dividida em duplas, definidas 

considerando a quantidade total de alunos (16), de modo a se obter a visita a 

maior quantidade de espaços possíveis. As duplas selecionaram, visitaram e 

apresentaram os espaços não formais. Para este trabalho fizemos o recorte de 

apenas duas, intituladas “dupla 1” e “dupla 2”. 

A atividade proposta foi caracterizar espaços não formais de educação na 

região, além de identificar temáticas observadas no local, relacionadas ao 

ensino de ciências. Foram utilizados registros fotográficos, com intuito de 

permitir o conhecimento do espaço como um todo e a serem expostos ao longo 

das apresentações dos discentes. As socializações das visitas foram 

audiogravadas e transcritas para análise mediante a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos sujeitos, esclarecendo os 

objetivos da pesquisa. Foram visitados dois espaços não formais, distribuídos 

em municípios do nordeste paraense.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os trabalhos focaram em espaços de lazer, o Balneário “A Lagoa Azul” 

(no município de Capanema) e na Fonte do Caranã (município de Salinópolis). 

Durante as apresentações dos espaços, os graduandos sugeriram diversos 

temas a serem trabalhados nestes espaços, dentre os quais: educação 

ambiental, ecologia, preservação ambiental, água, a questões 

socioeconômicas, ações sociais, desertificação, botânica, erosão.  

 

NATUREZA INVISÍVEL? 

A dupla 1 de modo geral, destaca a drástica modificação da paisagem 

feita pelo homem, ou seja, ressalta a perda, por exemplo, de uma grande área, 

que foi desmatada para que os visitantes utilizassem para seu lazer. Além 

disso, a dupla propõe utilizar o espaço, de modo a abordar conteúdos como: 

geologia, física, ecologia e botânica.   

Ao fazer a leitura da fotografia (Figura 1) e a partir das considerações da 

dupla 1 observa-se o descaso com o ambiente a nossa volta e apresenta uma 

reflexão sobre a utilização do determinado espaço, principalmente, no sentido 
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de passarmos a não atribuir um valor significativo ao ambiente a nossa volta e 

com isso a tratamos de forma banal e muitas vezes com descaso. 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Vista da lagoa, entrada do balneário. Figura 2 – Foto da entrada da Fonte do 

Caranã. Fonte: Alunos. 

 

A imagem relata a banalidade com que a natureza é vista no dia-a-dia e 

mostra o quanto a mesma, é despercebida pelo ser humano, apesar de sua 

importância (Figura 1).  

De acordo com a dupla 1, há um sentimento relacionado à conservação 

do meio ambiente e a preocupação com a perda da natureza a partir da 

modificação drástica feita no local, para transformá-lo em um espaço de lazer. 

Ressaltam ainda que: “isso implica até aquela questão da consciência 

ambiental, pois uma coisa tão importante é tão desvalorizada pelo ser humano, 

tanto que acarreta: desmatamento [...] porque uma coisa é a pessoa chegar e 

ter a noção de que aquele ambiente tem que ser tratado” (dupla 1, 2018). 

 Costa, Carneiro e Almeida (2013) corroboram ao afirmar que diante desta 

relação desequilibrada entre ser humano e natureza, torna-se necessário quer 

seja a formação de uma consciência ecológica, quanto de mudança de hábitos 

e posturas da sociedade, de modo a construirmos um caminho viável para uma 

sociedade que possa viver de modo sustentável. Neste sentindo, é importante 

compreender que “a preservação e a conservação do meio ambiente são um 

tema que [...] se torna maior, a partir do momento em que se percebe que 

esses comportamentos de pessoas inescrupulosas são devastadores para a 

natureza” (SILVA, 2011, p. 13). Sendo assim fica claro que para os autores da 

figura 1 (dupla 1), a questão da conservação do local tendo em vista que o 

homem depende da relação harmônica entre a natureza e o mesmo. Ou seja, 
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essa questão deve ser ter em mente que no consumo dos recursos naturais, 

não pode haver desperdícios, afinal, o que se vem destruindo hoje faltará com 

certeza às futuras gerações. 

 

A ÁGUA DA FONTE 

Na apresentação sobre a Fonte do Caranã (figura 2), a dupla 2 busca 

apresentar o espaço que, além de ser um ponto turístico para a cidade, 

também é um parque ecológico, por se tratar de uma “bica” (fonte) e por esse 

motivo o espaço fica aberto 24h justamente para atender a demanda da 

população que retira água da mesma para sua subsistência. O espaço também 

possui vínculo com a Secretaria de Cultura e Meio Ambiente e a Prefeitura 

Municipal de Salinópolis, o qual promove um projeto de disponibilizar água para 

a comunidade salinense e também visa trabalhar com alunos de 6ª ano através 

de práticas educativas sobre a conservação do meio ambiente e a 

sensibilização quanto a utilização dos recursos naturais. Com base nisso foi 

selecionado um enxerto na fala da dupla 2, a qual vem retratar um apelo para 

com a necessidade de cuidarmos do ambiente a nossa volta: 

“Cuidar do meio ambiente é apenas uma questão de atitude, se cada um 

fizer a sua parte teremos um mundo melhor”. Bem como: “Se as árvores 

dessem sinal de wi-fi, muita gente iria plantar e cuidar delas. Mas, como elas só 

dão oxigênio, pouca gente se importa com isso” (sendo o último uma referência 

a uma citação divulgada nas redes sociais). Associado a fala da dupla 

podemos dizer, segundo (SÃO PAULO, 2010, p. 5), que: 

As ações sobre o ambiente sempre causam impactos que podem ou 
não ser por ele absorvidos. [...] além de sabermos que o ambiente 
pode nunca mais voltar a ser como era antes, dependendo da 
degradação a que foi submetido, temos consciência de que sua 
exploração só deve ser feita de maneira sustentável, caso queiramos 
deixar um planeta habitável para as futuras gerações (SÃO PAULO, 
2010, p. 5) 

Durante a apresentação a dupla buscou ressaltar também a importância 

da água para as comunidades próximas e com isso entra a abordagem de tais 

temas por meio da etnoecologia, pois os moradores mais antigos acreditam 

que perto do poço, onde se encontra a “bica” existe a “sapa” do Caranã, que 

dizem ser a mãe do olho d’agua, a qual daria o movimento constante de água 

na fonte. Portanto é certo que, “todas as atividades humanas dependem, direta 
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ou indiretamente, do uso da água” (JACOBI, GRANDISOLI, 2017, p. 17). 

Considerando a relação com o uso da água, os moradores também dizem que 

essa “sapa” vivia em uma árvore (a arvore mais antiga do local), de olho em 

quem chegava e quem saia da região e com isso essa arvore, por conta disso 

seria mística, fazendo com que a fonte continuasse com a água sempre 

vazante. Para Camargo, Souza e Costa (2014, p. 359): 

A valorização da cultura, de crenças, lendas e formas de uso dos 
recursos que permeiam o saber local fundamenta o conhecimento 
ecológico tradicional, no qual está baseada a ciência da etnoecologia, 
que faz a integração deste com o conhecimento ecológico científico, 
enfatizando então a diversidade biocultural (CAMARGO; SOUZA; 
COSTA, 2014, p. 359) 
 

Para Anziliero (2014, p. 12) “Diante da crise ambiental que se presencia, 

[...] os recursos naturais são finitos, e sua má utilização coloca em situação de 

risco o próprio futuro do homem, surge a necessidade de se repensar a relação 

com a natureza a partir de outra ética, avançando-se para uma maior 

consciência ecológica”. Dessa forma, parafraseando o pensador Vitor Hugo: 

assim como se fez necessário primeiro civilizar o homem em relação a si 

mesmo. Agora é necessário civilizar o homem em relação à natureza. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim os espaços não formais, aqui abordados, vêm propor uma nova 

visão e um novo olhar quanto a espaços que antes tinha sua utilização apenas 

para o lazer, assim como o promover a divulgação científica, propiciando uma 

aprendizagem que capacite os alunos a discursarem livremente sobre ciências, 

e nesta perspectiva, o ensino de ciências em espaços não formais, tende a 

fazer uma inclusão científica de pessoas e levá-las ao aprendizado de 

conceitos científicos que estão atrelados ao seu cotidiano. 
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RESUMO: Este trabalho objetiva caracterizar algumas produções científicas do norte 

do Brasil acerca da experimentação investigativa em Clubes de Ciências. Com 

abordagem qualitativa, selecionamos 14 pesquisas identificadas do banco de 

dissertações da Universidade Federal do Pará - UFPA. Os dados foram organizados 

em quadros, com base na distribuição cronológica entre 2015 a 2017. Os resultados 

destacam pesquisas sobre argumentação, habilidade cognitivas, interações 

discursivas, entre outras. Há coletivo de pesquisadores com produção acadêmica 

sobre a experimentação investigativa, com contribuições na educação científica. É 

necessário tomar consciência da importância da pesquisa, oportunizando estudos 

sobre sua natureza e seu fazer. Uma formação que oportunize estes aspectos, 

formará profissionais autônomos, curiosos, que compreendem seus desafios e 

soluções para o desenvolvimento profissional docente.  

Palavras-chave: Produção científica, Formação, Experimentação. 

 

INTRODUÇÃO 

Com isso, entendemos que o desenvolvimento de pesquisas envolvendo 

a experimentação investigativa em um Clube de Ciências de uma Universidade 

Federal pública no interior do norte do Brasil, vem se consolidando a partir do 

ano de 2015, adquirindo desde então, variadas variáveis como objetos de 

pesquisas desenvolvidos, tendo como fio condutor o ensino investigativo como 

abordagem didática (MALHEIRO, 2016).  

Tendo em vista que a prática comum de professores na educação 

científica tem sido marcada por atividades de estudo, investigação e inovações 

mailto:joaomalheiro@ufpa.br
mailto:vitormalheiro3@gmail.com
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do processo de ensinar e aprender em sala de aula (ou fora dela) e do que 

interfere nesse processo, caracterizamos as pesquisas desenvolvidas e que 

estão em andamento, como condições inovadoroas de produções científicas.  

Desse modo, esta análise se justifica, uma vez que o conhecimento 

elaborado pode contribuir com elementos para incentivar uma maior 

organização de um coletivo de pesquisadores que tem em comum a 

experimentação investigativa no processo formativo de professores. Isso nos 

permitiu delinear a seguinte questão norteadora:  quais são as tendências e 

condições de produções cientificas desenvolvidas por professores em suas 

pesquisas para formação experimental investigativa?  

Assim, o objetivo deste trabalho é caracterizar numa perspectiva 

inovadora, as condições de produções científicas de professores, no norte do 

Brasil que envolvem a experimentação investigativa em um Clube de Ciências.  

GUISA TEÓRICA 

No decorrer das últimas quatro décadas ocorreram um grande 

crescimento da área de pesquisa em Educação em Ciências no Brasil. No 

momento atual, no entanto, é caracterizado por uma postura reflexiva por parte 

de vários grupos de pesquisa, que vêm investindo esforços em rever e analisar 

criticamente o que vem sendo produzido na área e em buscar caminhos para 

seu contínuo aprimoramento (SIDONE; HADDAD e MENA-CHALCO, 2016).  

A partir dessa óptica, o Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão 

FormAÇÃO de Professores de Ciências” idealizou e incentivou a criação do 

Clube de Ciências em uma Universidade Federal, cujo campus se localiza em 

uma cidade do interior do Estado do Pará, sendo inaugurado em 19 de 

setembro de 2015 (MALHEIRO, 2016).  

A partir desse contexto, o Clube se configura como espaço aberto para a 

contextualização e interdisciplinaridade de ensino e aprendizagem, de 

formação inicial e desenvolvimento profissional docente. As propostas de 

pesquisas desenvolvidas acompanham a filosofia de trabalho, com o 

desenvolvimento de Sequências de Ensino Investigativo (SEI) inspiradas em 

Carvalho. (2013) durante as atividades experimentais.  
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A interface de pesquisa e formação docente, no contexto do Clube de 

Ciências, necessita de uma compreensão mais ampla sobre os conceitos que 

os permeiam e como els se interligam. Esta formação docente pode ser mais 

bem compreendida se for analisada a história epistêmico-educativa dos 

interesses daqueles que se propõe a ser o professor pesquisador (ROCHA; 

MALHEIRO, 2017).  

 

METODOLOGIA 

Utilizou-se a abordagem qualitativa (COLLADO; SAMPÍERE, 2014) 

efetivada por meio da técnica documental e descritiva. A pesquisa foi 

desenvolvida em um Clube de Ciências do norte do Brasil sediado em uma 

universidade do interior do Estado do Pará. Foram selecionadas pesquisas 

concluídas ou em andamento, através do banco de dados de dissertações da 

UFPA e pesquisa de campo das pesquisas escritas. Os dados constituídos 

foram organizados em quadros, codificados através de (D) para dissertações, 

(T) para teses; considerando a distribuição cronológica entre os anos de 2015 a 

2017, enfatizando o título, palavras-chave, autor pesquisador e orientador, e 

questão de pesquisa. Nesse movimento, para a análise dos registros escritos e 

das transcrições realizadas, utilizamos a metodologia de Análise Textual 

Discursiva (ATD), proposta por Moraes e Galiazzi (2007).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No ano de 2017 e 2018, foram identificadas 02 dissertações (D1 e D2), 

apresentadas no Quadro 1. A contar com estas, outros 03 Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC) de Pedagogia e cerca de 30 trabalhos 

apresentados em diversos eventos científicos, que não serão analisados neste 

trabalho. Ainda identificamos que há oito dissertações e 03 teses em 

andamento. 
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Quadro 1: Produção de pesquisas envolvendo o CCI UFPA/Campus 

Castanhal. 

DISSERTAÇÃO (2017) Código 

TÍTULO: A argumentação e a Experimentação no ensino de matemática: 
O problema das formas em um Clube de Ciências. Palavras-chave: 
Argumentação no Ensino de Matemática. Experimentação Investigativa. 
Clube de Ciências. 

D1 
Autor/Orientador: ALMEIDA, W. N. C./MALHEIRO, J. M.S. 

QUESTÃO: Em que termos as intervenções da professora-monitora 
contribuíram para o surgimento e desenvolvimento da argumentação 
entre discentes participantes do Clube de Ciências “Prof. Dr. Cristovam 
W. P. Diniz”, durante uma atividade experimental investigativa sobre os 
conceitos introdutórios de área e perímetro? 

DISSERTAÇÃO (2018) 

D2 

TÍTULO: Interações discursivas e a experimentação investigativa no 
Clube de Ciências Prof. Dr. Cristovam Wanderley Picanço Diniz. 
Palavras-chave: Interações discursivas, Experimentação investigativa, 
Clube de Ciências. 

Autor/Orientador: NERY, G. L/ MALHEIRO, J. M.S. 

QUESTÃO: Como as interações discursivas constituídas nas dinâmicas 
de práticas investigativas no Clube de Ciências Prof. Dr. Cristovam 
Wanderley Picanço Diniz corroboram/conduzem ao conhecimento 
científico? 

Fonte: os autores, 2019. 

Analisando a produção de dissertações envolvendo o CCI 

UFPA/Campus Castanhal, percebemos que o foco das pesquisas considera os 

professores monitores sendo coadjuvantes do processo de educação 

científicas como sujeitos de pesquisas.  

Ressaltamos que embora o trabalho de Almeida (2017) seja voltado para 

o ensino de matemática, achamos importante mencioná-lo, pelo fato de 

demonstrar que o CCI UFPA/Campus Castanhal está aberto as mais diversas 

áreas, agregando valor a experimentação investigativa de forma interdisciplinar 

e contextualizada. Quanto às pesquisas em andamento, foram identificadas 06 

dissertações e 03 Teses que se encontram em fase inicial e final de 

construções (Quadro 2).  
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Quadro 2: Produção de pesquisas envolvendo o CCI UFPA/Campus 
Castanhal. 
DISSERTAÇÃO (2018)  PPGDOC Código 

TÍTULO: Ensino de Ciências por Investigação: Interações Sociais e o 
Papel do Professor na Construção do Conhecimento Científico em um 
Clube de Ciências. Palavras-chave: Ensino de Ciências, Interações 
Sociais, Clube de Ciências 

D3 Autor/Orientador: SIQUEIRA, H. C. C./ MALHEIRO, J. M.S. 

QUESTÃO: Que interações sociais estão presentes no desenvolvimento 
de atividades investigativas realizadas em grupo e qual o papel dessas 
interações na formação da autonomia moral e construção do 
conhecimento científico? 

DISSERTAÇÃO (2018) PPGDOC  

D4 

TÍTULO: Experimentação investigativa e os níveis investigativos em um 
clube de ciências. Palavras-chave: Experimentação Investigativa, Ensino 
de Ciências, Clube de Ciências 

Autor/Orientador: SANTOS, N. C. S./ MALHEIRO, J. M.S. 

QUESTÃO: De que maneira atividades experimentais se relacionam com 
níveis investigativos para o desenvolvimento de habilidades de 
investigação de crianças do 6 ano em um clube de ciências? 

DISSERTAÇÃO (2018) PPGECM 

D5 

TÍTULO: Experimentação investigativa no ensino de química: a procura de 
indicadores de alfabetização científica em um Clube de Ciências. 
Palavras-chave:  Experimentação. Alfabetização Científica. Clube de 
Ciências. 

Autor/Orientador: OLIVEIRA, L. C. S./ MALHEIRO, J. M.S. 

QUESTÃO: De que maneira, uma atividade de ensino investigativo pode 
promover a Alfabetização Científica dos estudantes participantes de um 
Clube de Ciências? 

DISSERTAÇÃO (2018) PPGECM 

D6 

TÍTULO: A importância da pergunta durante a Experimentação 
Investigativa em um Clube de Ciências. Palavras-chave: Ensino de 
Ciências, Experimentação Investigativa, Pergunta. 

Autor/Orientador: BARBOSA, D. F. S./ MALHEIRO, J. M.S. 

QUESTÃO: Qual a contribuição das perguntas no processo de 
Alfabetização Científica, tendo em vista uma Sequência de Ensino 
Investigativo? 

DISSERTAÇÃO (2018) PPGEAA 

D7 

TÍTULO: Uso de Analogias e Condições Antrópicas de Crianças durante o 
Ensino Investigativo em um Clube de Ciências. Palavras-chave: Ensino 
de Ciências, Analogias, Ensino Investigativo, Clube de Ciências 

Autor/Orientador: MONTEIRO, J. M. C./ MALHEIRO, J. M.S. 
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QUESTÃO: Em que termos as analogias utilizadas pelas crianças durante 
a Sequência de Ensino Investigativo contribuem para a organização do 
pensamento científico? 

DISSERTAÇÃO (2018) PPGEAA 

D8 

TÍTULO: As Sequências de Ensino Investigativos em articulação com os 
modos narrativos de Aprendizagem. Palavras-chave: Ensino de Ciências, 
Ensino Investigativo, Modos Narrativos, Clube de Ciências. 

Autor/Orientador: ARAUJO, M. S. / MALHEIRO, J. M.S. 

QUESTÃO: Como relacionar a etapa solução de problemas nas 
Sequências de Ensino Investigativas com uma abordagem de pensamento 
rizomático a partir da ação criativa das crianças durante a atividade no 
clube de ciências? 

Fonte: os autores, 2019 

 

Entre as produções identificadas, percebe-se que as produções do 

referido Clube, estão abertas para outros programas, como é o caso do 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos da Amazônia (PPGEAA). 

O mesmo acontece com a identificação de 03 teses em andamento (Quadro 3). 

As professoras doutorandas dão continuidade às suas ideias do curso de 

mestrado na mesma instituição.   

 

Quadro 3: Produções de teses envolvendo o CCI UFPA/Campus Castanhal. 

TESE (2018-2022) PPGECM Código 

TÍTULO: Desenvolvimento profissional docente em comunidades com 
postura investigativa: O caso de um Clube de Ciências. Palavras-chave: 
Desenvolvimento profissional, Postura investigativa, Clube de Ciências. 

T1 
Autor/Orientador: ROCHA, C. J. T. / MALHEIRO, J. M.S.  

QUESTÃO: De que forma o protagonismo, reflexão e intervenção em 
perspectiva do ensino investigativo a partir do desenvolvimento de 
pesquisas em comunidade com postura investigativa, se constituem no 
desenvolvimento profissional docente? 

TESE (2018-2022) PPGECM 

 

T2 

TÍTULO: Interações discursivas e a manifestação de indicadores de 
alfabetização científica no Clube de Ciências Prof. Dr. Cristovam W. P. 
Diniz. Palavras-chave: Não disponível. 

Autor/Orientador: COELHO, A. E. F. / MALHEIRO, J. M.S. 

QUESTÃO: Em que termos as Interações Discursivas orais e escritas 
contribuem para o desenvolvimento e manifestação de Habilidades 
Cognitivas em alunos participantes do Clube de Ciências "Prof. Dr. 
Cristovam W. P. Diniz" 
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TESE (2018-2022) PPGECM 

T3 

TÍTULO: A Constituição e Práticas Conceituais, Epistêmicas e Sociais no 
Clube de Ciências Prof. Dr. Cristovam Wanderley Picanço Diniz. Palavras-
chave: Não disponível 

Autor/Orientador: ALMEIDA, W. N. C. / MALHEIRO, J. M.S. 

QUESTÃO: Quais ações são praticadas pelos professores-monitores, ao 
conduzirem uma sequência de ensino investigativo, para favorecer a 
adoção de práticas conceituais, epistêmicas e sociais por alunos 
participantes do Clube de Ciências Prof. Dr. Cristovam W. P. Diniz? 

Fonte: os autores, 2019 

De forma geral, embora o Clube de Ciências seja objeto de estudo em 

comum nos trabalhos identificados, o Clube é concebido para além de um lugar 

para a educação científica, e, portanto, trazendo diferentes problemáticas que 

possibilitam produções de pesquisa com qualidade na educação científica no 

norte do Brasil (ROCHA; MALHEIRO, 2018).  

Em consequência dos interesses de pesquisa, observamos que o Clube 

de Ciências UFPA/Castanhal desenvolve processos formativos com trabalhos 

voltados para: argumentação, interações discursivas, interações sociais do 

professor com ênfase ao conhecimento científico, habilidades cognitivas, 

indicadores de alfabetização científica e modos narrativos de aprendizagem, 

missão precípua da sua existência. 

CONCLUSÕES 

A realização deste estudo possibilitou compreender que a pesquisa no 

Clube de Ciências, se constitui, em uma atividade de construção que envolve 

necessariamente prática e saberes para alcançar o que se estava procurando. 

Assim, o Clube de Ciências potencializa produções de pesquisa na concepção 

do ensino investigativo através da experimentação investigativa, buscando 

sempre se aproximar de um ensino desejado, vindo para adicionar, não para 

substituir. Afinal não é abandonando o velho que resolveremos qualquer 

problema. O fato é que a educação precisa ser constantemente renovada e 

ganhar novas forças, também através de construção de pesquisas. 

Neste sentido, acreditamos que seja necessário não apenas divulgar as 

produções científicas, mas enfatizar o conhecimento e concepções para 
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constituírem competências de eficácia para esta abordagem didática na 

educação e do ensino de ciências.  

Finalmente, acreditamos que é tempo de enfrentar novos caminhos. 

Consideramos que com criatividade e comprometimento, o professor poderá 

transformar as práticas epistêmicas e as relações pedagógicas, composta pela 

tríade professor-aluno-conhecimento.   
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RESUMO: A Botânica, área da biologia que estuda sobre os vegetais é considerada 
um assunto não interessante pelos alunos.  Os fatores que dificultam a aprendizagem 
dos alunos são os usos de nomes científicos ou os próprios termos próprios da 
botânica. Este projeto foi realizado em uma turma de 3º ano do ensino médio. O 
trabalho tem como objetivo principal investigar a contribuição de uma sequência 
didática como estratégia pedagógica para aprendizagem significativa de conceitos da 
morfologia das briófitas por aluno do 3º ano do Ensino Médio. Embora muitas 
dificuldades tenham surgido no decorrer do processo, a motivação e o envolvimento 
demostrados pelos alunos comprovam a eficácia da sequência didática, no processo 
ensino aprendizagem sobre as características morfológicas das briófitas. 
 

Palavras chave: Ensino de Biologia, Ensino de Botânica, Espaços não formais. 

 

JUSTIFICATIVA 

A realização deste projeto se faz importante pelo fato de que as aulas de 

botânica, uma das áreas das ciências naturais, são realizadas na maioria das 

vezes em espaço formal (sala de aula). Não é oportunizada aos alunos a 

participação em aulas práticas de laboratório e aulas de campo que os motivem 

a aprender o conteúdo de Botânica. O ensino de Botânica possibilita a 

formação científica do aluno como parte importante do processo de 

compreensão da biodiversidade amazônica. Porém, o referido assunto vêm 

apresentando-se de forma desmotivada e desinteressante, tornando o ensino 

mecânico e com baixo aproveitamento dos alunos. Portanto, esse projeto 

propõe a utilização de aulas práticas, tanto em laboratório, quanto em espaços 

não-formais (aula de campo) para que o ensino de botânica se torne atrativo e 

motivador aos alunos, resultando no aprendizado significativo sobre a 

morfologia das briófitas e em diversas áreas da educação em geral. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Botânica é considerada um assunto não interessante pelos alunos. O 

uso de nomes científicos em latim e termos técnicos próprios da Botânica são 

fatores que dificultam a aprendizagem dos conteúdos dessa área. De acordo 

com Araújo (2014), na maioria das vezes o ensino de biologia é entediante aos 

alunos porque se centra em conceitos e listas intermináveis de termos técnicos 

e, muitas vezes, o ensino fica apenas na catalogação ou na repetição de 

conceitos. 

A grande maioria dos professores de biologia trabalha essa matéria 

somente por meio de aulas expositivas, uma vez que os professores dizem 

encontrar muitos empecilhos na realização de aulas menos tradicionais 

(NASCIMENTO, 2014, p.19). A modalidade de aula expositiva é a mais comum 

no ensino de biologia e tem como objetivo informar os alunos, permitindo ao 

professor transmitir suas ideias e enfatizando os aspectos que considera 

importante do conteúdo de ensino. Quando o ensino de botânica é somente 

descritivo se torna complexo, o que causa desinteresse e dificulta na 

aprendizagem (KRASILCHIK,1996). 

Diante desse contexto, o conteúdo de botânica e a morfologia das 

briófitas são, na maioria das vezes, transmitidas apenas de forma teórica, não 

fazendo relação entre questões evolutivas e seus representantes, nem as 

características morfológicas dos grupos e o meio em que se encontram. 

Segundo Calado et al. (2011) pelo fato de o conteúdo de briófitas ser complexo 

contendo muitos termos científicos quanto à divisão, estruturas, ciclos de vida 

entre outras questões, os alunos acabam aprendendo este assunto durante o 

ano letivo de modo superficial, já que o ensino é encarado como um desafio 

pelos docentes. 

Nesta perspectiva, é essencial que o educador tenha consigo novas 

estratégias e metodologias de ensino, para que o aluno sinta mais prazer em 

aprender e consequentemente, melhore seu rendimento escolar. 

 

OBJETIVO GERAL 

Investigar a contribuição de uma sequência didática como estratégia 

pedagógica para a aprendizagem significativa de conceitos da morfologia das 

Briófitas por alunos do 3º ano do Ensino Médio. 
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METODOLOGIA 

O projeto foi realizado na Escola Estadual Dom Gino Malvestio, 

localizada na Rua Geny Bentes – Bairro Paulo Correia, situado na zona urbana 

da cidade de Parintins/AM. As atividades foram realizadas nos dias 19, 20, 21 e 

24 de setembro de 2018 e envolveu 35 alunos de uma turma do 3° ano do 

Ensino Médio na disciplina de biologia. Contamos com uma sequência didática 

na qual foi desenvolvida em cinco momentos: (1). Aula teórica- para introduzir o 

assunto aos alunos participantes da pesquisa, apresentação do tema foi Reino 

Plantae  (Briófitas), sendo trabalhados os tópicos: características, classificação, 

importância ecológica e morfologia das briófitas; (2). Aula de campo- os alunos 

foram divididos em seis grupos, durante o percurso os estudantes observaram 

as características do hábitat onde as briófitas estão inseridas e a diversidade 

vegetal ali presente; (3). Coleta das briófitas- ainda no espaço não formal os 

alunos fizeram a coleta de amostras de briófitas; (4). Aula prática- para 

identificação e observação do material coletado e (5). Produção de texto- foi 

realizada produção de um texto dissertativo para análise dos resultados, além 

de obter maior compreensão sobre a temática abordada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No decorrer da sequência didática foi evidente o interesse e o 

envolvimento dos alunos nas atividades práticas (Figura 01) e de campo 

(Figura 02). Durante a aula de campo percebeu-se a euforia e o entusiasmo 

dos educandos por todo percurso da trilha, demonstraram-se impressionados 

com a diversidade de árvores existente naquele local. Além da coleta das 

briófitas (Figura 03), alguns grupos fizeram coleta de fungos e outras plantas. A 

aula de campo em espaço não formal que possui diversidade vegetal propicia 

ao aluno um novo sentido de aprender, pois ali ele observa e explora tudo que 

está a sua volta criando e recriando novos conceitos sobre biodiversidade. 

Araújo (2014) aponta que as aulas de campo permitem o desenvolvimento de 

habilidades como observação, comparação, expressão de dúvidas, ideias e 

conclusões.  

Para analise dos resultados os alunos produziram um texto destacando 

o que mais lhe chamou a atenção durante a aula passeio e a aula prática. Os 

alunos escreveram sobre suas observações e impressões iniciais e finais do 
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local, buscando identificar os conhecimentos que possuem acerca das briófitas 

e da biodiversidade ali presente. Os textos foram analisados a partir da analise 

textual discursiva e foram criadas as seguintes categorias de respostas: 

A. Aprendizagem sobre as características e diversidade das 

briófitas. 

Aprendi sobre as Briófitas e que elas têm capsula, caliptra, 
cauloide, filoide e rizoide eu não sabia que isso existia (A5). 
Sobre as briófitas aprendi que elas só se reproduzem (ou 
nascem) em ambientes úmidos (A13).  
 

Quando o aluno entra em contato com o objeto de estudo, neste caso, 

as briófitas, podendo ver onde está inserida na natureza e quais são suas 

funções, a aprendizagem não ocorre de forma memorística, sendo significativa. 

Segundo Moreira (2002) a aprendizagem mecânica é muito comum na escola, 

serve apenas para as provas e logo depois é esquecida, apagada, ou seja, é 

puramente memorística e sem significado para o aluno. Portanto, nota-se nos 

excertos que os alunos obtiveram aprendizagem significativa sobre 

características e morfologia das briófitas, pois conseguiram enumerar 

morfologicamente as características das mesmas. 

B. Aprendizagem sobre as samambaias aquáticas, liquens, frutos, 

plantas inquilinas, fungos. 

Com a aula de campo aprendi várias coisas, como por 
exemplo, aprendi sobre os liquens, sobre as samambaias 
aquáticas, aprendi também sobre o abacaxizeiro. A professora 
explicou que o abacaxi é formado por várias frutas que se 
encontram no fruto do abacaxi (A6). Além disso, aprendemos 
várias diversidades de plantas aquáticas, plantas inquilinas se 
beneficiando de árvores grande porte sem modificá-las (A3).  
 

A aula de campo propiciou aprendizagens além da qual foi proposta 

dentro do âmbito escolar, pontuando de forma detalhada a formação do 

abacaxi, a curiosidade pela samambaia aquática e líquens, indicando que a 

aula de campo pode despertar o interesse do aluno sobre diversas temáticas, 

levando aos mesmos mais conhecimentos, informações e curiosidades. 

Seniciato (2006) afirma que as aulas de campo são mais eficazes quando 

realizadas nos ambientes naturais ao serem comparadas às aulas teóricas, por 

proporcionarem tanto uma visão mais integrada dos fenômenos, quanto um 
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maior envolvimento emocional com o assunto, acarretando o aumento do 

conhecimento. 

C. Sensibilização ambiental. 

Se não cuidarmos de nosso meio ambiente daqui a alguns 
anos os próximos alunos não farão uma aula como essa tão 
proveitosa e legal, pois só poderão ver pelos livros (A3).  
 

A diversidade de plantas, artrópodes, fungos e animais na natureza faz 

com que o aluno se sensibilize. O contato direto com os mesmos desperta um 

olhar diferente para o meio ambiente, pois grande parte das vezes esse tipo de 

ambiente é muito diferente do seu cotidiano e, portanto quase não de deparam 

com essa biodiversidade. Para Rodrigues (2000) o contato com elementos 

naturais incentivam a observação e proporciona momentos de reflexão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO  

Com os resultados obtidos nessa pesquisa foi possível verificar que a 

aula prática e a aula em espaço não formal é considerada de grande 

importância para processo de aprendizagem significativa. Essas estratégias 

didáticas propiciam aos alunos não somente compreensão de conceitos, 

termos e ideias de biologia, mas que também sejam capazes de ter autonomia 

para formação de seus pensamentos. 

 A aplicação de diferentes metodologias e técnicas de ensino, 

contextualizando os conteúdos, constitui-se numa forma eficiente de promover 

a aprendizagem nos educandos. E, considera-se que a compreensão que o 

Figura 01: Aula prática para análise das briófitas 

através da lupa. 

Fonte: Gomes, 2018. 

Figura 02: Aula de campo para observação da 

biodiversidade. 

Fonte: Macedo, 2018. 
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educando tem sobre a natureza do conhecimento é fundamental para entender 

os conteúdos e relacioná-los com situações do cotidiano.  
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Eixo 8: Avaliação, Currículo e Políticas públicas: Políticas e práticas 

curriculares e avaliativas no Ensino de Ciências/Biologia; análises de 

perspectivas teóricas de currículo e da avaliação para a Educação em 

Ciências/Biologia; história das disciplinas escolares no âmbito da Educação em 

Ciências/Biologia. 
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RESUMO: Considerando a implantação da BNCC e suas modificações no currículo do 

Ensino Médio, objetiva-se analisar as implicações da Base na disciplina de Biologia no 

contexto educacional do estado do Pará. Para tanto, procedeu-se à pesquisa 

bibliográfica e documental, consultando elementos contidos no documento oficial da 

BNCC, fontes oferecidas no site do MEC e leitura de trabalhos recentes sobre os 

impactos da Base nesta disciplina. Desse modo, observou-se que as disciplinas 

Biologia, Química e Física estão fundidas e dispostas em itinerário formativo de 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias, devendo ser ofertado de acordo com os 

sistemas de ensino. Entendemos que a nova disposição desta disciplina prejudica sua 

estrutura epistemológica e a formação nas escolas públicas paraenses. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Currículo, Ensino de Biologia, Itinerários Formativos, Formação 
Geral Básica. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A elaboração curricular é um processo que elege os conhecimentos 

necessários para a formação de indivíduos que desempenharão as mais 

diversas funções sociais. Tal eleição não é neutra, nem tampouco pacífica, pois 

traz consigo implicitamente, discursos acerca da natureza, cultura e visão de 

mundo de diferentes sujeitos (SILVA, 2005). Como componente simbólico da 

educação escolar, o currículo está submetido e vinculado a imperativos de 

ordem material e objetiva, que influenciam diretamente em mudanças que 
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permitam a pessoas apoderarem-se de novos conhecimentos para agirem 

mediante tais mudanças (SILVA, 2005). 

No tocante à Biologia, seus conhecimentos proporcionam às pessoas 

uma visão do ambiente e da ação antrópica distinta de noções mítico-

religiosas, por exemplo, contribuindo para que os indivíduos possam ter mais 

autonomia na construção de sua visão de mundo e postura como agentes 

transformadores. O ensino desta disciplina, especialmente na região Norte do 

país, precisa ter como fundamento a necessidade de apresentar aos 

estudantes que a biodiversidade amazônica é ampla, complexa e rica, 

precisando ser estudada e preservada (SILVA, MOREIRA e VASCONCELOS, 

2017). 

Desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional em 1996 e da publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais e 

Diretrizes Curriculares Nacionais, além de documentos adjacentes, vem-se 

buscando um diálogo interdisciplinar na educação escolar a partir da 

elaboração de áreas e matrizes de referência, que unificavam conhecimentos e 

elementos comuns entre as disciplinas, sem contundo, deixar de garantir a 

obrigatoriedade do ensino, entendendo que os conteúdos a elas referidos 

deviam ser comuns a todas e todos. 

Porém, verifica-se que a Lei 13.415/2017 e sua principal implementação, 

a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - que unifica a matriz curricular 

nacional desde a Educação Infantil até o Ensino Médio para todos os sistemas 

de ensino - caminha na contramão de um pensamento de caráter global acerca 

dos fundamentos da interdisciplinaridade debatida por organizações como a 

UNESCO (ex.: RANIERI e ALVES, 2018). Este trabalho buscou entender como 

essas alterações afetam a disciplina de biologia no ensino médio, analisando 

os efeitos que tal reforma terá no contexto da educação escolar no estado do 

Pará. 

 

METODOLOGIA 

Para identificar mudanças que afetaram a disciplina de biologia no 

ensino médio, realizamos a leitura de documentos oficiais que regiam o 

currículo antes da formulação da BNCC, além de observar as alterações no 

que diz respeito à Biologia nas versões preliminares deste documento. Para 
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observar seus aspectos, selecionamos a literatura realizando buscas por textos 

no Portal do MEC, na plataforma Scholar Google e SciELO nos dias 

20/04/2019 até 02/05/2019. Tendo em vista artigos científicos publicados no 

período de 2015 a 2019, usando as palavras-chave: BNCC e biologia, reforma 

no ensino médio, ensino de biologia, aspectos da BNCC, ciências da natureza 

na BNCC, BNCC e educação região Norte. Selecionamos os textos que 

apontavam a discussão de como a Base pode mudar o cenário educacional, a 

fim de centralizar as pesquisas em autores que discutem os desafios por trás 

dessa alteração tão drástica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

ESTRUTURA DA BNCC PARA BIOLOGIA  

A proposta da BNCC é uma reforma na educação básica, tendo como 

foco de maior mudança o Ensino Médio. No que tange as disciplinas de 

Biologia, Física e Química, estas foram diluídas em Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias, onde se trabalham as temáticas de Matéria e Energia, Vida 

e Evolução e Terra e Universo, buscando apresenta-las de forma 

contextualizada com questões sociais, políticas, históricas, culturais e 

tecnológicas (BRASIL, 2018). A BNCC não aponta orientação alguma sobre 

como tais temáticas podem ser trabalhadas em sala de aula. Também não 

define as matrizes teórico-científicas às quais podem ser utilizadas para o 

trabalho, abrindo espaço até para uma interpretação religiosa do 

acontecimento dos fenômenos abordados por essas temáticas. 

Enquanto que os itinerários formativos, devido seu caráter optativo, são 

ministrados de acordo com a realidade e necessidade local, desde que haja 

recursos humanos, materiais e físicos para realiza-las (BRASIL, 2018). Com 

estas informações surgem diversas dúvidas sobre a aplicabilidade de forma 

equânime deste modelo nas diversas regiões do país. A BNCC é um guia para 

a formação do currículo e é observado que para sua aplicabilidade devem 

existir determinadas condições, assim podendo limitar ou expandir a qualidade 

e o acesso à educação. 

A BNCC é abordada como uma ferramenta de democratização além de 

ser uma chave para se alcançar equidade no cenário educacional no país, 

como afirma Marcondes (2018). No entanto Ferretti (2018) aborda que a 
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segunda justificativa utilizada para defender a flexibilização curricular do ensino 

médio, “A necessidade de torná-lo atrativo aos alunos, em face dos índices de 

abandono e de reprovação” retrata apenas a organização curricular como 

causador desta mazela, ignorando os demais aspectos fundamentais 

relacionados, tais como: falta de infraestrutura nas escolas; realidade do 

professor que leciona em mais de uma escola, a desvalorização deste 

profissional afirmada no salário baixo, em relação a países desenvolvidos, 

como Finlândia e Suécia; a pressão sobre o aluno, principalmente em escolas 

públicas e/ou do interior de contribuir na renda familiar; gravidez na 

adolescência; falta de dialogo nas escolas. Castilho (2017) afirma ainda a 

inviabilidade de escolas públicas disponibilizarem o mesmo currículo que 

escolas privadas, e quando se trata dos Itinerários Formativos fica óbvio o 

quanto essa reforma segrega o acesso à educação. 

O Observatório da Juventude (UFMG, 2017), a partir de dados coletados 

pelo Censo Escolar INEP/2015 e Tribunal de Contas da União (TCU), aponta 

que apenas 23% das escolas públicas brasileiras cumpre a meta 7 do PNE 

(fomento da qualidade da educação em suas diversas modalidades) e que 

somente 5% das escolas na região norte contemplam os itens necessários 

para a implementação de tal meta (laboratório de ciências, bibliotecas, rede de 

esgoto, etc.). 

  

A BNCC E A REALIDADE EDUCACIONAL DO PARÁ 

A educação escolar na região Norte está vinculada indiscutivelmente, 

com a vida cultural e com os vários sujeitos que a compõem, sejam eles da 

vida campesina, de populações tradicionais ou de regiões urbanas, que 

convivem com uma série de desafios, desde ordem fundiária até questões de 

cunho populacional e de sócio biodiversidade, além de todas as possibilidades 

e contradições da vida da Amazônia. (BENTO et al., 2013). 

Ainda falta, por parte das instituições estatais, maior reflexão e equidade 

ao tratar do desafio de se implementar uma escola pública de qualidade nesta 

região. Segundo o relatório da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do 

Adolescente, a educação do Norte, principalmente no estado do Pará merece 

atenção especial, já que o índice IDEB para o Ensino Médio nas escolas 

públicas é de 3,1, empatando com Alagoas e Bahia. Além disso, está entre os 
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piores índices de distorção idade/série, com quase metade dos adolescentes 

(49,9%) com distorção considerável (FUNDAÇÃO ABRINQ, 2017). 

Soma-se a isso o fato de várias escolas do campo ainda funcionarem no 

sistema multissérie, um problema que até então não teve nenhuma solução 

considerável ou discussão na atual gestão do MEC. Com este cenário, a 

Reforma do Ensino Médio, promulgada pela Lei nº 13.415/2017, articulada com 

a Emenda Constitucional 95 de 2016 (que estabelece um teto nos 

investimentos do Estado brasileiro em educação, saúde e assistência social 

pelo período de 20 anos) poderão vir a piorar de modo irreversível a formação 

de adolescentes e jovens, com uma escola ainda mais distante de sua 

realidade, já que as promulgações da BNCC ou da Lei não preveem alteração 

alguma no orçamento da união para com a educação. É um colapso do qual 

não será sentido somente na disciplina de Biologia, mas na educação pública 

como um todo. 

  

CONCLUSÃO 

A BNCC poderia ser uma influência para a melhoria no quadro 

educacional do nosso país, porém na versão final desse documento 

concluímos a mesma pode prejudicar a construção do currículo escolar, 

limitando principalmente o acesso à educação de qualidade em escolas 

públicas e/ou do interior. Afirmamos fortemente como esses espaços sofrem 

com problemas de infraestrutura, déficit de funcionários, professores que não 

têm acesso à formação continuada, dentre tantos outros problemas sociais que 

impossibilitam a equidade de ensino em escolas. Problemáticas essas que se 

apresentarão como determinantes para uma maior segregação ao acesso à 

educação de qualidade. Que se mostrará refletido majoritariamente na 

inviabilidade de oferta de itinerários formativos nos ambientes citados. Vale 

ressaltar que a educação brasileira precisa de uma reforma. As condições 

materiais e simbólicas necessitam de reformulação, especialmente a educação 

escolar paraense. Mas é preciso que os profissionais da educação e 

estudantes sejam ouvidos e participem deste processo de mudanças, já que 

serão os que mais se beneficiarão dessas reformas. A reforma em vigor é 

benéfica ao mercado educacional brasileiro, em que as escolas possuem toda 
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a estrutura necessária para acolher e até inovar com a BNCC. Mas ainda é 

uma mudança distante da realidade e da disparidade educacional brasileira.  

  

REFERÊNCIAS 
 
BENTO, Maria Aparecida da Silva; COELHO, Wilma de Nazaré Baía; 
COELHO, Mauro Cezar; FERNANDES, Daniela Martins Pereira. A Educação 
na região Norte: Apontamentos iniciais. Amazônica: Revista de Antropologia. 
v. 5, n. 1, p. 140-175. 2013. Disponível em: 
https://periodicos.ufpa.br/index.php/amazonica/article/download/1302/1703. 
Acesso em: 28/04/2019. 
 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 13.415, de 16 
de fevereiro de 2017, Altera as Leis n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de 
junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; 
revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento 
à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Brasília, DF, 
16 fev. 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/l13415.html. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 
DF, 2018. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin
al_site.pdf. Acesso em: 20/04/2019. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Portal tem ferramenta para sanar dúvidas 
sobre a etapa Ensino Médio. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/busca-
geral/389-noticias/ensino-medio-2092297298/72081-portal-tem-ferramenta-
para-sanar-duvidas-sobre-a-etapa-ensino-medio. Acesso em: 28/04/19 
 
FUNDAÇÃO ABRINQ PELOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. A Criança e o Adolescente nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS): Marco zero dos principais indicadores 
brasileiros (ODS 04 e 08). São Paulo: Fundação ABRINQ pelos direitos da 
criança e do adolescente, 2017. Disponível em: 
https://observatoriocrianca.org.br/system/library_items/files/000/000/003/original
/Publica%C3%A7%C3%A3o_A_Crian%C3%A7a_Adolescente_ODS48.pdf?15
10655591. Acesso em: 28/04/2019. 
 
RANIERI, Nina Beatriz Stocco; ALVES, Angela Limongi Alvarenga (Orgs.). O 
direito à educação e direitos na educação em perspectiva interdisciplinar. 
São Paulo: Cátedra UNESCO de Direto à Educação/Universidade de São 
Paulo (USP), 2018. 
 



813 

 

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de Identidade: Uma introdução às 
teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 
 
SILVA, Vanessa Torres; MOREIRA, Marcela Cruz; VASCONCELOS, Túlio 
Flávio de. A importância do ensino de biologia no campo social e científico. 
Anais do IV Congresso Nacional de Educação. João Pessoa: Realize 
Editora, v.1, n.1. 2017. Disponível em: 
https://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV07
3_MD4_SA16_ID1388_16102017181009.pdf. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Observatório da Juventude. 
Texto para discussão – Reforma do Ensino Médio – MP 746/2016. Belo 
Horizonte, 2017. Disponível em: http://observatoriodajuventude.ufmg.br/texto-
para-discussao-reforma-do-ensino-medio-mp-7462016/. Acesso em 
02/05/2019. 

MARCONDES, Maria Eunice Ribeiro. As Ciências da Natureza nas 1ª e 2ª 
versões da Base Nacional Comum Curricular. Estudos Avançados. São 
Paulo. v. 32, n. 94, P. 269-284,  Dec. 2018. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142018000300269. Acesso em 28/04/2019. 

FERRETTI, João Celso. A reforma do Ensino Médio e sua questionável 
concepção de qualidade da educação. Estudos Avançados. São Paulo. v. 32, 
n. 93, p. 25-42. 2018.  Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0103-
40142018000200025&lng=en&nrm=iso. Acesso em 02/05/2019. 

CASTILHO, Denis. Reforma do ensino médio: Desmonte na educação e inércia 
do enfrentamento retórico. Revista Eletrônica de Diálogo e Divulgação em 
Geografia. v. 1, n. 4, p. 9-18. Fev, 2017. Disponível em: 
https://geografia.blog.br/gallery/gdn04v01_01.pdf. Acesso em 28/04/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



814 

 

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: VISÃO DE UM GESTOR PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE 

BRAGANÇA-PARÁ 

Lunna Beatriz Pessoa Antunes 
E-mail: pessoaantunes@gmail.com  

 
Natália Rosário Reis 

E-mail: nataliarreis1@gmail.com  
 

Chirla Miranda da Costa 
E-mail: chirlamiranda@gmail.com  

  

RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo analisar quais as percepções da 
gestão de uma escola estadual do município de Bragança, no Estado do Pará, sobre a 
implantação do Novo Ensino, quais as perspectivas e as problemáticas que o 
envolvem, não estando esta inserida nesta perspectiva de implantação. Os resultados 
encontrados concordam com diversos trabalhos realizados nesse sentido, expondo as 
dificuldades dessa proposta no que tange as estruturas, os seus recursos escassos e 
ainda sobre as qualificações impostas para a equipe pedagógica, principalmente em 
se tratando de escolas públicas de cidades localizadas nos interiores. 

Palavras-Chave: Educação de Qualidade, Gestão Escolar, Educação em Tempo 

Integral.  

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a escola brasileira tem vivenciado propostas que 

almejam a qualidade da educação escolar para todos enquanto cerne das 

políticas públicas educacionais (CURY, 2005). Nessa perspectiva, cada vez 

mais, a implantação de escolas de tempo integral se configura como pauta 

constante na agenda da política educacional e no meio acadêmico em geral 

(RESENDE, 2009; GLÓRIA, 2013).  

 Para se discutir as políticas públicas em prol da efetivação da escola 

em tempo integral é necessário salientar a concepção do que se entende por 

tais termos. Para o Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB, 2001, art. 1º, §1°) por 

meio do Decreto nº 7.083/2010 seria “a jornada escolar com duração igual ou 

superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo, compreendendo o 

mailto:pessoaantunes@gmail.com
mailto:nataliarreis1@gmail.com
mailto:chirlamiranda@gmail.com
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tempo total que um mesmo aluno permanece na escola ou em atividades 

escolares”.  

O diagnóstico que se tem para a Reforma do Ensino Médio é de que 

com a expansão da oferta de matrícula na educação básica, no que se refere 

principalmente ao seu nível mais avançado, a antiga medida não teria 

conseguido conciliar com a qualidade do ensino ofertado, haja vista que os 

estudantes não conseguem desenvolver habilidades e competências por conta 

de um currículo considerado “[...] extenso, superficial e fragmentado” (BRASIL, 

2016ª). Portanto, a nova medida ressalta duas principais aspectos para reverter 

o retrocesso encontrado: 1) a flexibilização do currículo, por meio da oferta de 

diferentes itinerários formativos; 2) a ampliação da jornada escolar. (BRASIL, 

2016a). 

No entanto, cabe indagar sobre qual a concepção e as representações 

que estão sendo veiculadas a esse tipo de escola e por quê. Embora haja 

consenso sobre sua necessidade como política pública, a implantação de 

escolas de tempo integral apresenta-se ainda como um processo dificultoso 

para as estruturas atuais das escolas públicas dos interiores como é o caso do 

Município de Bragança, no Estado do Pará, pouco contemplada com ambientes 

escolares adequados para esse tipo de ensino. Assim, o presente trabalho teve 

como objetivo identificar a visão da gestão escolar sobre o processo de 

implantação da educação em tempo integral. 

 

METODOLOGIA  

Esta pesquisa é resultado de uma atividade que ocorreu no âmbito da 

disciplina Estágio Supervisionado, em uma turma de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da Universidade Federal do Pará, Campus de Bragança, no 

presente ano. Tem como base a abordagem qualitativa nos termos de Minayo 

(2007). Para tanto foi desenvolvida a entrevista do tipo estruturada com base 

em um questionário com cinco questões abertas. A entrevistada foi uma 

coordenadora pedagógica de uma escola estadual do município de Bragança, 

Pará, onde as autoras estagiaram. A entrevista foi gravada com a permissão da 

mesma e transcrita, seguindo da análise de dados segundo reflexão a partir da 
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literatura. A escola onde a coordenadora atua não se enquadra como de tempo 

integral. 

 

RESULTADOS 

A seguir são apresentados os principais aspectos elencados pela 

coordenadora de acordo com as questões aplicadas: 

1 - Qual o olhar da direção da escola quanto a falta de estrutura 

(merenda, lugar de descanso, banheiro adequado, etc.) para receber esses 

alunos e quais medidas podem ser tomadas?  

A entrevistada define sua opinião como radical, afirmando que 

nenhuma escola está preparada para receber o ensino em tempo integral, pois 

acredita que as escolas têm que ser construídas para oferecerem ensino 

dentro do padrão de qualidade necessário para o tempo integral. Acrescenta 

que não adianta somente implantar o sistema pois estas escolas exigem 

espaços para atividades como: descanso, banheiros apropriados para a grande 

demanda de alunos e enfatiza a questão da merenda escolar, alegando que 

esta é precária, pois não oferece alimentos que deveriam ser fornecidos em 

jornadas mais longas de acomodação dentro do espaço escolar.  

2 - Qual a percepção dos pais quanto a implantação do ensino médio 

integral?  

Para a entrevistada, os pais não pensam diferente da coordenação da 

escola. Justificou dizendo que este ano houveram muitas matrículas 

provenientes de alunos que saíram de escolas onde estava sendo inserido o 

tempo integral, pois a estrutura dessas escolas não atendia as expectativas 

das famílias, que perceberam que a estrutura não é adequada para este tipo de 

educação, então estas preferem tirá-los e matriculá-los em escolas que definiu 

como “normais”.  

3 - O ensino médio integral traria melhoras no número de aprovações 

no ENEM?  

A gestora acredita que a proposta do ensino integral não seja a solução 

para a melhoria do rendimento para o Exame Nacional do Ensino Médio 
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(ENEM), uma vez que esta acredita que nem a escola, nem a sociedade e nem 

os professores estão preparados para trabalhar sob essa perspectiva, 

salientando que o ensino público atual muitas vezes não prepara o aluno nem 

para o ENEM e nem para a vida, como deveria ser. Acredita-se ainda que falta 

de estrutura atrapalha no rendimento dos alunos e aponta que o investimento 

na educação deve ser ampliado, pois as condições encontradas hoje não 

possibilitarão a esses alunos ingresso no exame através do ensino em tempo 

integral.  

4 - Quais as principais diferenças entre a escola de tempo integral e o 

ensino regular?  

Para a gestora a diferença entre o ensino em tempo integral e o ensino 

regular está no tempo de permanência do aluno na escola. Acrescenta ainda 

que a diferença também deve estar na qualidade da educação fornecida a esse 

aluno, que esta deve ser completa, atender a expectativas no que se refere ao 

conteúdo e ainda fornecer a educação política, econômica e social, pois caso 

este aluno não receba de forma completa tais aspectos, o ensino integral não 

será tão diferente do ensino regular.  

5 - Quais medidas podem ser tomadas para diminuir a evasão escolar?  

A coordenadora disse que no atual ano a LDB exigiu maior 

acompanhamento da escola com relação a frequência destes alunos, fazendo 

com que a escola contate os responsáveis e ao conselho tutelar. Além disso, 

há um sistema de carteiras de identificação para cada aluno, informando ainda 

o contato dos responsáveis. A partir desta pode haver um controle maior sobre 

a entrada e saída destes alunos. Lamentou não conseguir acompanhar de 

forma ideal, mas comenta que a equipe de profissionais sempre tenta fazer 

com que eles percebam que estão sendo vigiados, como forma de evitar que 

saiam mais cedo quando não autorizados e que só autorizam a saída de um 

aluno mediante permissão do responsável.  
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DISCUSSÃO 

A implantação do ensino médio em tempo integral ainda diverge 

opiniões quanto seus benefícios e eficácia. São muitos os autores que vêm 

desenvolvendo trabalhos sobre o direito a educação, mas poucos chegam a 

reflexões profundas quanto a educação em tempo integral. Para Menezes, 

2012, a Educação Integral é considerada ação estratégica voltada para a 

garantia da atenção e do desenvolvimento integral de crianças e jovens. 

A discordância de ideias no âmbito integral, em sua maioria, se deve à 

falta de estrutura nas escolas para receber os alunos nesse tempo. Como foi 

lembrando pela coordenadora pedagógica durante a primeira pergunta, a 

entrevistada afirmou que as escolas que apresentariam infraestrutura de 

qualidade para o ensino seriam as escolas construídas com esse intuito. 

Gadotti (2009), defende a tese de que a qualidade do ensino-aprendizagem é 

resultado de múltiplos fatores, sendo o principal deles a própria infraestrutura 

da escola. E ainda questiona: “Como o aluno irá aprender numa escola suja, 

depredada, feia?”. 

Essa não é uma preocupação exclusiva da gestão, visto que também é 

levantado pelos pais dos alunos, como apontado na segunda pergunta da 

entrevista. Segundo a gestão, os pais reconhecem a precariedade das escolas, 

sem condições de acolherem os alunos durante o tempo integral, preferindo as 

vezes colocarem seus filhos nas opções de escolas com ensino regular. 

Corroborando com a visão da escola em tempo integral como política pública, 

quando houver recursos financeiros suficientes para a ampliação de espaços 

escolares diversificados, como laboratórios de línguas, informática e de 

ciências, equipados (SILVA, 2011). 

Outra preocupação presente entre pais e corpo escolar são os 

benefícios do ensino integral na preparação do aluno para o ENEM (Exame 

Nacional de Ensino Médio). Quando questionada, a gestão evidenciou a falta 

de capacitação do corpo docente e mais uma vez a deficiência em subsídios 

ofertadas pela escola, afirmando que, muitas vezes, os alunos “não são 

preparados nem para o ENEM, nem para a vida”. A falta de sucesso também é 

percebida quando analisamos matérias como a da revista EXAME (2016), que 
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mostrou que as escolas estaduais de tempo integral em São Paulo tiveram 

nota só 1,9% maior do que os colégios regulares no ENEM em 2015. 

Como no ensino integral o aluno passaria mais tempo na escola, há a 

necessidade de reiterar o debate quanto a evasão escolar. Trabalhos analisam 

essa questão dividindo autores em dois grupos de opiniões, um que busca 

explicações a partir de fatores externos à escola e o segundo, a partir de 

fatores internos (Queiroz, 2006). No segundo caso, a responsável pelo sucesso 

ou fracasso escolar dos alunos é a própria escola. Corroborado por Fukui 

(apud Brandão et al, 1983), o qual afirma que é responsabilidade da escola, já 

que "o fenômeno da evasão e repetência longe está de ser fruto de 

características individuais dos alunos e suas famílias. Ao contrário, refletem a 

forma como a escola recebe e exerce ação sobre os membros destes 

diferentes segmentos da sociedade". 

 

CONCLUSÃO 

 A partir deste trabalho conclui-se que a proposta de implantação de uma 

Escola em Tempo Integral é desafiadora e necessita de uma estrutura 

organizada e bem alicerçada e essa é uma das maiores problemáticas para a 

concretização desta. Além disso, o novo método de ensino traz discussões 

ainda não sanadas quanto a capacitação do corpo docente e medidas para 

manter o aluno em sala, visando o sucesso no seu processo de aprendizagem, 

revelando a necessidade de aprimorar a educação em tempo integral antes de 

torna-la realidade.  
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo expor os efeitos da implementação do 
ensino integral nas escolas públicas bragantinas que já adotaram este modelo de 
ensino. Aplicou-se um questionário com quatro questões norteadoras na entrevista 
feita com três professores de duas escolas públicas bragantinas. Resultados apontam 
que a falta de financiamento nas escolas gera precariedades no funcionamento e 
manutenção dos serviços e infraestruturas para o público escolar; que a distribuição 
da carga horária no ensino integral é uma grande aliada no planejamento e execução 
de meios distintos de avaliar o aluno; e que a merenda escolar é essencial para 
manter os alunos em suas atividades escolares, principalmente, àqueles que vem de 
vilas e interiores ao redor da cidade. 
 

Palavras-chave: Escola em tempo Integral, Ensino de Biologia, Interdisciplinaridade. 

 

INTRODUÇÃO 

A portaria do MEC 1.145/2016, que institui o ensino integral na educação 

básica brasileira, visa “apoiar a implementação da proposta pedagógica de 

escolas de ensino médio em tempo integral das redes públicas dos estados e 

do Distrito Federal” (BRASIL, 2016). Ela tem o objetivo de ampliar a jornada 

estudantil e de formar integralmente o aluno “tanto nos aspectos cognitivos 

quanto nos aspectos socioemocionais, observados os seguintes pilares: 

aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser” (BRASIL, 2016). Isso indica 

que para uma educação de boa qualidade, deve-se buscar recursos que 

expandam o contato do aluno com a escola.  
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Soares (2017) diz que a escola deve formar o aluno como um todo, ampliando 

o seu crescimento pessoal na sociedade em espaço de tempo ampliado, com 

os recursos necessários para se pôr em prática o ensino integral. Zebini (2014) 

afirma que o propósito de uma educação integral é o desenvolvimento dos 

alunos de maneira completa, isto é, em sua totalidade. 

Será que o governo tem apoiado a escola na questão estrutural com os pré-

requisitos essenciais em relação ao “fazer acontecer” no ensino integral nas 

escolas? Quais as principais dificuldades encontradas pelos professores nesse 

novo modelo de ensino? Quais as possíveis implicações, sendo ela positiva ou 

negativa, no que diz respeito a modificação da carga horária? 

Considerando estes questionamentos, no presente trabalho temos por objetivo 

expor os efeitos da implementação do ensino integral nas escolas públicas 

bragantinas que já adotaram este modelo de ensino, usando como base os 

depoimentos de professores destas escolas. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa, ocorrida em abril de 2019, tem cunho qualitativo e trata-se do 

fruto de uma atividade avaliativa da disciplina Estágio Supervisionado IV, do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará 

(UFPA), Campus de Bragança. Baseando-se nos questionamentos já expostos 

no parágrafo acima, foram elaboradas quatro questões norteadoras (Tabela 1) 

sobre os efeitos do ensino em tempo integral nas escolas públicas da cidade 

de Bragança, no nordeste do Estado do Pará. Estas questões foram aplicadas 

por meio de entrevista em duas escolas que adotaram recentemente o ensino 

em tempo integral. Foram entrevistados dois professores de biologia 

(doravante P1 e P2) e uma professora de química (P3) que atuam 

respectivamente nas escolas E.E.E.F.M. Profº Bolívar Bordallo da Silva e 

E.E.E.F.M. Luís Paulino Mártires, ambas localizadas na área urbana da cidade. 

Os dados coletados foram transcritos e os excertos selecionados e analisados 

são apresentados a seguir. 
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Tabela 1. Questões norteadoras utilizadas nas entrevistas com os professores. 

1) Quais são os desafios para os professores em relação a escola de tempo 
integral? 

2) Quanto ao meio de avaliação, houve mudanças do ensino regular para o integral? 

3) Como você trabalharia a interdisciplinaridade nas disciplinas do ensino integral? 

4) Como é distribuída a sua carga horária no modelo integral? Como isso afeta o 
ensino? 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quando se trata de ensino em tempo integral, alguns questionamentos e 

preocupações são automaticamente gerados, e sem dúvida, a maior delas é 

relacionada com a questão estrutural das escolas, pois a grande dúvida é 

sobre “como realizar uma escola de período integral sem estrutura física 

necessária para as diversas atividades diferenciadas que precisam compor um 

currículo diferenciado, linguagens diversificadas e espaços específicos?” 

(SIVA, 2013). 

Os professores entrevistados relataram que os seus maiores desafios 

são de fato trabalhar em uma escola que não está adequada estruturalmente 

para receber este modo de ensino (Tabela 2). Falta estrutura e suporte por 

parte do governo, pois até o mínimo que é exigido para a implementação e 

efetivação do ensino integral nas escolas, que seria a merenda escolar, por 

exemplo, não está sendo cumprido de forma adequada. 

Outro desafio relatado pelos professores é de se realizar aulas práticas e 

desenvolver projetos sem recurso financeiro, obrigando assim o professor a 

fazer articulações com parceiros fora da escola, uma vez que a falta destes 

recursos implica nos frutos que a escola pode gerar e na formação completa 

que o ensino integral se dispõe a oferecer para o aluno. 

 

Tabela 2. Depoimentos dos professores em relação aos desafios enfrentados no 

ensino integral. 

Professor Depoimento 

P1 

“O maior desafio é a falta de estrutura adequada e de suporte do 

governo que não cumpre os pré-requisitos essenciais, como a merenda 

escolar por exemplo.” 
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P2 

“Os maiores desafios estão na execução de projetos, na aceitação do 

novo sistema de ensino pelos alunos (compreender que este sistema 

ajuda, de forma mais eficaz, na sua aprendizagem) e na 

interdisciplinaridade efetiva.” 

P3 
“O desafio é realizar aulas práticas e desenvolver projetos sem recurso 

financeiro e infraestrutura. Requer buscar parcerias fora da escola.” 

 

Costa (2014) afirma que os métodos avaliativos são ferramentas que 

buscam beneficiar a aprendizagem, o melhoramento de ensino do professor e 

o aperfeiçoamento da escola.  

Todos os professores relataram que o ensino integral dá a devida 

liberdade para o professor avaliar o seu aluno, então as atividades realizadas 

no dia a dia levam o docente a fazer uma avaliação mais sólida, por que a 

avaliação agora não se limita a uma mera nota de prova, mas o mesmo é 

avaliado por sua produção em sala de aula (Tabela 3). Um dos professores 

relata que o sistema lhes permite conhecer melhor o aluno e com isso avaliá-lo 

melhor, coisa que é possível devido possuírem poucas turmas no ensino 

integral (média de 5 turmas). 

 

Tabela 3. Depoimentos dos professores em relação aos métodos avaliativos no ensino 

integral. 

Professor Depoimento 

P1 

"Avaliamos nossos alunos de forma mais completa, pois temos aulas 

teóricas (sala de aula) e também aulas práticas, como de pesquisa e 

experimentação.” 

P2 

“No integral a avaliação do aluno é mais ampla e sólida, identificamos 

suas aptidões através da sua produção em sala de aula. Temos no 

máximo cinco turmas e com isso podemos conhecer e avaliar melhor 

nossos alunos.” 

P3 

“Os alunos do integral realizam mais atividades práticas (visitas 

técnicas, desenvolvimento de projetos, aulas práticas), 

consequentemente a avaliação dessas atividades é somada com outras, 

como simulados ou provas, gincana pedagógica, atividades culturais 

entre outras do calendário escolar.” 
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 O ensino é mais eficaz se envolver diversas áreas do saber e a 

interdisciplinaridade busca contornar os problemas oriundos do ensino 

fragmentado. Este recurso é um meio de agregar os pontos em comum de 

várias disciplinas. Então “a interdisciplinaridade surge [...] da necessidade de 

uma resposta para a fragmentação das disciplinas, ela é um diálogo entre as 

diversas áreas do conhecimento, um modo de trabalhar o conhecimento” 

(UMBELINO; ZABINI, 2014). 

 A interdisciplinaridade, segundo os professores entrevistados, já é 

utilizada em suas escolas através da agregação de disciplinas como Física, 

Química e Biologia (EFQB) em que é dada de forma conjunta através do 

ensino por temas desde o ensino regular. Porém, com o ensino integral, ela é 

mais consistente e intensa devido a nova distribuição da carga horária e com o 

tempo disponível para a elaboração de projetos. A EFQB permite que o aluno 

tenha a teoria e a prática, a observação e a experimentação em laboratório 

dessas três disciplinas que ao mesmo tempo interagem entre si, e isso tem 

funcionado muito bem em ambas as escolas (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Depoimentos dos professores em relação a interdisciplinaridade no ensino 

integral. 

Professor Depoimento 

P1 

“A interdisciplinaridade é mais consistente no ensino integral, pois há 

maior interação entre as disciplinas de Biologia, Química e Física 

(EFQB). Através da EFQB os alunos tem aula teórica e prática 

(observação e experimentação).” 

P2 

“Os projetos são formados em conjunto com as disciplinas de Química e 

Física. Onde há um tema gerador, baseado nos assuntos expostos em 

sala de aula e depois desenvolve-se as práticas, gerando um 

conhecimento global.” 

P3 

“Através dos projetos. Na disciplina EFQB, ministrada pelos professores 

de química, física e biologia juntos ou intercalados através do ensino 

por temas, utilizamos os princípios de três disciplinas para serem 

melhor compreendidos.” 

 

A distribuição da carga horária (CH) difere entre os professores 

entrevistados. A CH dos professores da EEEFM Bolívar Bordallo da Silva está 
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dividida da seguinte forma: 2 horas de teoria, 2 horas de prática (EFQB) e 1 

hora para o planejamento. Já a CH semanal do professor da EEEFM Luís 

Paulino Mártires distribui-se da seguinte forma: 3 horas de teoria, 1 hora de 

prática (EFQB) e mais duas tardes por mês para a elaboração de projetos e/ou 

visitas técnicas. 

Todos os professores afirmam que isso traz um impacto positivo, devido 

uma maior otimização do contato do aluno com a visualização, 

experimentação, e tudo isso deve aumentar seu interesse pela disciplina, o que 

pode lhes conferir um conhecimento mais holístico sobre os objetos de 

conhecimentos trabalhados, otimizando o processo de ensino-aprendizagem 

especificamente (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Depoimentos dos professores em relação a distribuição da carga horária 

das atividades para os professores de biologia no modelo integral e seus impactos na 

educação. 

Professor Depoimento 

P1 

“Temos 2 horas de teoria, 2 horas de prática (EFQB) e 1 hora de 

elaboração de projetos. Isso tem efeito positivo, pois reforça na prática 

os conteúdos teóricos, aumentando o rendimento escolar do aluno e o 

seu interesse pela disciplina.” 

P2 

“No Integral a disciplina apresenta 2 horas/aulas semanais. Isso tem 

impacto positivo, pois apesar de ter somente 2 horas/aulas, os alunos 

ganharam mais 2 horas/aulas de uma temática interdisciplinar (EFQB), o 

que lhes conferem um saber mais holístico sobre os objetos de 

conhecimentos trabalhados.” 

P3 

“3 horas de teoria, 1 hora de prática EFQB e 2 tardes por mês para 

elaboração de projetos e/ou visitas técnicas. Tenho 200 horas mensais 

divididas em 100 horas em sala (4 turmas) e 100 horas de planejamento 

e execução de projetos.” 

  

 

CONCLUSÃO 

As propostas fomentadas pela Portaria MEC- 1145/2016, não tem seus 

objetivos contemplados se o governo não garantir financiamento para o 

funcionamento e manutenção de serviços e estruturas das instituições 
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educacionais da rede pública, essenciais para um ensino de qualidade. Os 

resultados da pesquisa feita com os docentes das escolas públicas bragantinas 

com o ensino integral implementado apontam os efeitos deste modelo de 

ensino nestas escolas. 

A carga horária do ensino médio integral presente nestas escolas, se 

mostra uma grande aliada para o planejamento e utilização de diferentes 

formas de avaliar o aluno, e dá uma maior qualidade e oportunidade de 

diminuir índices de reprovação e abandono das séries. Mas que encontra 

barreiras, como a financeira. Pois a falta de investimento, por exemplo, em 

alimentação, limita a permanência dos alunos em dois turnos nas escolas, pois 

a merenda escolar é necessária para que eles continuem suas atividades 

escolares, principalmente, para os que vem de vilas e interiores ao redor da 

cidade, em alguns casos ela é sua única refeição. 

O ensino médio integral implementado nestas escolas, ao mesmo tempo que 

tem objetivos educacionais de extrema importância, esbarra em necessidades 

recorrentes, como a de estrutura adequada, que pode gerar sucateamento da 

educação e aumento do fluxo de abandono escolar. 
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