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Resumo: A inovação e desenvolvimento de metodologias que possibilitassem a 

melhoria no processo ensino-aprendizagem nas escolas mobilizou professores e 

acadêmicos do curso de Ciências Biológicas, para a instrumentalização das aulas de 

Ciências e Biologia. Constatou-se no cenário da educação básica, as dificuldades 

enfrentadas pelos docentes, quanto ao ministério de aulas atrativas, desafiando-os a 

reinventar a sua prática pedagógica. As metas do projeto priorizaram a compreensão 

dos conteúdos, por meio da elaboração e uso de modelos didáticos e jogos, 

contemplando diferentes áreas da biologia. Para a construção dos modelos procurou-

se utilizar matéria prima alternativa, muitos enquadrados como recicláveis, sempre 

aproveitando recursos de fácil acesso e de baixo custo ao professor. O projeto 

aproximou professores da rede básica de ensino e acadêmicos da licenciatura com a 

realidade da comunidade escolar, trazendo o aprendizado didático para ambos. 

Percebeu-se que a visualização do material concreto e o seu manuseio promoveu a 

melhor compreensão de assuntos da área. 

 

Objetivo 

 O referido projeto teve como objetivo facilitar a compreensão dos conteúdos 

teóricos de Ciências e Biologia, por meio da elaboração de modelos didáticos, para 

serem utilizados pelos docentes das escolas na busca da melhoria do aprendizado de 

seus alunos.  

 

Introdução 

 As deficiências na aprendizagem vêm sendo conhecidas há muito tempo e se 

resumem basicamente na padronização dos conteúdos trabalhados pelo professor 

alunos de uma forma teórica sem o entrelaçamento com situações vivenciadas pelos 

alunos no seu cotidiano. O atual cenário da educação básica brasileira retrata as 

dificuldades enfrentadas pelos professores, no que se refere ao ministério de aulas 

atrativas, já que os meios de comunicação, principalmente a internet, competem com a 

ação do docente, desafiando-o cada vez mais a reinventar a sua prática pedagógica.  

A necessidade de inovar e desenvolver metodologias que possibilitem a 

melhoria no processo ensino-aprendizagem dos conteúdos de Ciências e Biologia nas 



 

escolas motivou acadêmicos e professores do curso de biologia licenciatura, a 

proporem alternativas metodológicas para estimular os educandos para um 

aprendizado mais atrativo e prazeroso na área. A proposta desse projeto também se 

alicerçou na constatação dos graduandos durante o seu estágio de docência, sobre a 

necessidade de apresentar metodologias inovadoras para tratar várias temáticas da 

área. Com isso, buscou-se a integração entre a universidade e o ensino básico, 

aproximando os professores e acadêmicos da Universidade de Passo Fundo com a 

realidade da comunidade escolar.  

 

Metodologia 

A equipe do projeto formada por professoras do curso de licenciatura, um aluno 

do curso como bolsista de extensão, e outros acadêmicos na função de estagiários 

voluntários, trabalhou em encontros semanais. Nesses momentos foram 

desenvolvidos estudos referentes aos conteúdos, que culminaram com a construção 

de modelos e jogos didáticos relativos a várias temáticas da área de biologia, entre 

elas: biologia da célula, genética, ecologia, botânica, zoologia, embriologia e anatomia 

humana. Na elaboração dos exemplares procurou-se utilizar material alternativo, 

muitos enquadrados como recicláveis, sempre se preocupando em utilizar recursos de 

fácil acesso e de baixo custo para o professor.  Para acompanhar a utilização do 

material construído, a equipe elaborou manuais explicativos com conteúdo atualizado 

sobre a temática, a fim de orientar a abordagem em aula. Alguns modelos foram 

pensados para a utilização durante a explicação em aula, outros foram projetados para 

serem construídos pelo professor e seus alunos, após o conteúdo teórico ter sido 

ministrado, como forma de fixação do tema trabalhado em aula.  

O projeto tem participado de ações de extensão como oficinas, minicursos, 

exposições e seminários, envolvendo professores da educação básica. Para este ano 

foi acertado com algumas escolas, a construção do material no ambiente escolar, 

buscando instrumentalizá-los no seu local de trabalho. Sendo assim, à medida que o 

contato com os professores se intensifica, a equipe do projeto vem estudando e 

criando novas possibilidades de elaboração e uso do material didático. 

 

Resultados 

  As ações do projeto contemplaram como resultados a construção de modelos 

didáticos dos sistemas respiratório, circulatório e digestório humano. Também houve a 

elaboração de modelos de organelas celulares, a divisão de células, a estrutura de um 

vírus e a dinâmica da cadeia e da teia alimentar. A estrutura morfológica do 

espermatozoide, a fecundação e segmentação humana foram construídas para ilustrar 



 

a abordagem escolar deste importante tema. Em zoologia houve a elaboração da 

morfologia de protozoário e reprodução de cnidários entre outros modelos didáticos.  

Foram construídos álbuns com plantas herborizadas e a dinâmica do transporte de 

água nas plantas contemplando assim , a área da botânica. Paralelo a isso, elaborou-

se manuais explicativos sobre as temáticas, os quais trazem informações atualizadas 

sobre o assunto e orientações para o uso de tais modelos. Alguns jogos didáticos 

foram preparados abordando a área da botânica, animais vertebrados, tecidos 

animais, as bactérias e os vírus por exemplo.   

Dentre as ações de extensão, o projeto participou do Seminário de Atualização 

Pedagógica da Universidade de Passo Fundo (UPF), ministrando uma oficina para 25 

professores da Educação Básica da região.  Na XVII Semana Acadêmica da Biologia 

ministrou-se o minicurso: Alternativas práticas para aulas de ciências na educação 

básica e na II Jornada de Extensão do Mercosul: Redes e Territórios, que ocorreu 

nessa instituição, dois pôsteres digitais foram apresentados. Por meio de empréstimos 

do material construído, acadêmicos estagiários do curso de Ciências Biológicas, 

puderam enriquecer as suas aulas, aproveitando para divulgar o projeto nas escolas 

onde estiveram inseridos. Recentemente, foram realizadas visitas em escolas da rede 

pública, buscando acertar o treinamento e confecção de material nestes locais, 

deslocando as atividades do projeto, por alguns momentos, para além do espaço da 

universidade. Também se procurou nessas visitas, registrar as demandas das escolas 

na área, para ampliar a proposta do projeto na busca da contribuição permanente na 

melhoria da qualidade do ensino. O acervo construído é mantido no Instituto de 

Ciências Biológicas e tem sido monitorado e organizado para a sua preservação. 

Considerações finais 

Apesar das inúmeras reflexões, a situação atual da prática educativa das 

escolas brasileira, ainda demonstra a fragilidade dos alunos na resolução de 

problemas e na capacidade crítico-reflexiva no estudo das temáticas contempladas no 

ensino de Ciências. Esse contexto necessita ser repensado para que os educandos 

consigam estabelecer relações entre o conhecimento empírico e o conhecimento 

científico construído na escola. Carvalho (1998) propõe que as atividades 

experimentais proporcionem o maior envolvimento dos alunos com a atividade 

investigativa e a enculturação científica. Refere ainda que o envolvimento do aluno 

com ações, reflexões e relatos, aproxima seu trabalho de uma investigação científica.  

 O contato dos alunos estagiários do curso de licenciatura nas escolas de ensino 

básico tem desafiado o ensino de graduação a repensar a formação de docentes para 

atuarem neste cenário. Para Galiazzi et al.(2001), embora permaneça a crença dos 



 

professores de que, pela experimentação pode-se transformar o ensino de Ciências, 

essas atividades ainda são pouco frequentes na escola. É imprescindível investir em 

propostas que instiguem as crianças e os adolescentes a gostarem de aprender, 

sentindo-se motivados e envolvidos com as temáticas da aula. As atividades práticas 

do ensino de Ciências e Biologia devem levar aos estudantes a oportunidade de 

desenvolver habilidades e capacidades, despertando a inquietação diante do 

desconhecido, desafiando-os para que possam atuar criticamente na construção do 

conhecimento. A proposta de integrar os níveis de ensino básico e superior 

entrelaçando realidades e aproximando a instituição universitária com a rede básica da 

educação, proporciona, para ambos, a melhoria no conhecimento técnico-científico e 

pedagógico.  

Por meio das ações desenvolvidas por um projeto de extensão, é possível  

incluir acadêmicos do curso em atividades extraclasse, proporcionando a todos os 

envolvidos, a ampliação do aprendizado de diversos conteúdos tratados no ensino de 

graduação, incentivando-os a pesquisar e desafiando-os a inovar possibilidades para o 

ato de ensinar. Da mesma forma, os professores ligados ao projeto conseguem se 

aproximar da realidade da educação básica, buscando a construção conjunta com 

estes acadêmicos. Sem dúvida é uma oportunidade de ampliação do conhecimento 

para ambos.  

A realidade da frequente insatisfação dos professores no país, devido ao 

salário não correspondente as suas expectativas, tem levado a educação a crises, que 

repercutem negativamente no aprendizado dos educandos. O compromisso da 

educação superior, na resolução ou mesmo na busca de soluções para estes 

problemas, motiva a universidade a criar alternativas que proponham uma melhoria 

para os sujeitos envolvidos no processo. A dificuldade, porém, está em chegar à 

comunidade docente da educação básica e despertar o interesse dos mesmos para 

esta possibilidade diferente de ensinar seus alunos. Quando isso ocorre, é 

inteiramente positivo, pois se percebe por momentos, mesmo que pequenos, o olhar 

conjunto dos envolvidos sobre os desafios da educação atual.    
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