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Entre todos os problemas que a educação brasileira enfrenta, destaca-se o desinteresse 
pelo  conhecimento  científico.  Em  um  mundo  de  constantes  mudanças  e  rápidas 
descobertas,  contrasta  com a  aparente  apatia   dos  jovens  na  escola.  Neste  cenário 
propõe-se  o  lúdico  como  ferramenta  metodológica  auxiliadora  na  relação  jovem-
conhecimento dos alunos das oitavas séries do Colégio Estadual Pinheiro do Paraná-
2009, através da análise sobre o conhecimento científico já adquirido, e uma nova análise 
desses conteúdos após a aplicação das atividades lúdicas e interativas. Seria o lúdico 
realmente  eficaz  no  despertar  para  o  interesse  de  aprender?  A  apropriação  do 
conhecimento científico sistematizado seria beneficiada através das atividades lúdicas? 
Objetiva-se com práticas  lúdicas e interativas a  verificação de aquisição de conceitos 
científicos,  seu  enriquecimento,  sua  melhor  elaboração.  A  pesquisa  se  deu  junto  ao 
Projeto Programa Ciência Vai À Escola desenvolvido no Museu de Ciências Naturais – 
Setor  de  Ciências  Biológicas  da  Universidade  Federal  do  Paraná.  Foram  realizadas 
avaliações formais na forma de pré e pós testes, acerca dos conteúdos abordados nas 
atividades  desenvolvidas  com  os  alunos.  Os  resultados  apresentados  se  mostram 
bastante promissores  quanto à forma lúdica e interativa de abordagem dos conteúdos 
cientificamente estabelecidos.
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ABSTRACT

Among  all  the  problems  that  Brazilian  education  faces,  the  disinterest  by  scientific 
knowledge stands out.  In a world of constant changes and fast discoveries, contrasts with 
the apparent apathy of the youth at school. In this scenery, plays and games are proposed 
as an auxiliary methodological option in the relation youth-knowledge of the students from 
the eighth grade of the State College Pinheiro do Paraná-2009, through the analysis about 
the scientific knowledge already acquired, and a new analysis of these subjects after the 
application  of  games  and  plays  and  interactive  activities.  Would  games  really  be 
efficacious to raise the interest in learning? Would the appropriation of the systematized 
scientific  knowledge  be  benefited  through  the  activities  of  plays  and  games?  It’s 
objectified, with plays and interactive practices, the verification of the scientific conceptions 
acquisition, its enrichment, its better elaboration. The research was made with the Science 
Program  Go  to  School,  developed  in  the  Museum  of  Natural  Sciences  –  Division  of 
Biological  Sciences of  the Federal  University of  Paraná.  Formal  exams were  done as 
previous and post tests, about the subjects discussed in the activities developed with the 
students. The results presented are very promising as to the interactive and entertaining 
form of the subjects scientifically established

Introdução

O Lúdico:

O  lúdico  torna-se  educativo  quando  aplicado  de  forma  a  despertar  nossa 

curiosidade a respeito do mundo e da vida, tornando-se  estímulo para descobertas e 

criações.

Sendo assim as atividades lúdicas vem sendo incorporadas ao ensino de ciências 

nas suas mais variadas formas, não só no jogo que traduz o “Ludus” de origem latina, 

mas no teatro,  nas artes  plásticas,  com seus modelos pedagógicos,  na  música  e na 

dança.

A proposta lúdica deve visar sua ação como suporte para que a aprendizagem 

ocorra de forma mais descontraída, efetiva, eficiente e eficaz.

A  relação  entre  ciência  e  arte,  por  exemplo,  pode  ser  utilizada como meio  de 

construção de um amplo processo pedagógico, estimulando o senso crítico e o exercício 

da cidadania.

As atividades resultam numa relação educativa de construção quando realizadas 

de forma prazerosa, onde o educando e professor tornam-se solidários nas descobertas 

das variadas formas de ver, interpretar, representar o contexto didático. 

“O  lúdico  é  uma  forma  de  interação  do  estudante  com 

mundo, podendo utilizar-se de instrumentos que promovam 

a imaginação, a exploração, a curiosidade e o interesse, 



tais  como  jogos,  brinquedos,  modelos  e  exemplificações 

realizadas  habitualmente  pelo  professor  entre  outros.  O 

lúdico  permite  uma  maior  interação  entre  os  assuntos 

abordados, e quanto mais intensa for essa interação, maior 

será  o  nível  de  percepções e  reestruturações  cognitivas 

realizadas  pelo aluno”.

(Diretrizes  Curriculares  De  CiênciasPara  o  Ensino 

Fundamental: 2008, SEED-PR, p.42).

A Relação da Ciência com o Lúdico:

Um grande equívoco na educação e no ensino de ciências é a utilização em larga 

escala do ensino transmissão, que não permite ao aluno formar sua própria opinião, não o 

aproxima  da  natureza,  nem  mesmo  permite  que  através  dos  modelos  didáticos  seja 

despertada a curiosidade, para que ele aprenda a usar o método científico na solução de 

problemas.

O lúdico no ensino contribui para que o aluno atinja níveis mais complexos em seu 

desenvolvimento cognitivo, desperta o interesse, a criatividade e o gosto pela ciência.   

Seria  uma  das  formas  de  vencer  a  grande  barreira  entre  a  população  e  o 

conhecimento  científico,  tornando-se  parte  da  vida  da  comunidade,  colaborando  na 

solução de questões rotineiras dos cidadãos.

A música, as artes plásticas, a dança e o teatro, são atividades que envolvem a 

emoção,  a  criatividade,  fazendo  mediação  entre  o  real  e  o  imaginário,  permitindo  a 

construção de modelos mentais, possibilitando a reflexão e o caminhar do senso comum 

para o senso crítico.

Os conceitos científicos podem, sim, ser transmitidos de forma lúdica e agradável.

A Ciência, com o recurso do lúdico é também uma produção cultural, pois é 

possível desenvolver uma obra poética para representação do mundo, sem perder de 

vista o caráter científico, mas traduzida através de uma disciplina escolar de forma 

prática, permitindo que a população pondere sobre as decisões com melhor 

conhecimento de causa.



A Popularização da Ciência Através dos Museus e Centros de Ciência: 

A ciência deveria ser acessível a todos, partindo do princípio que a compreensão 

da natureza é um anseio do ser humano. As artes e os jogos são necessários para o seu  

desenvolvimento, surge, então, um espaço que pode resgatar o gosto pela descoberta, 

através  da  experimentação,  observação  e  questionamento;  o  Museu  ou  Centro  de 

Ciência.

Popularizar a ciência através da alfabetização científica, está na proposta de um 

museu ou centro de ciência que utilizando de exposições interativas, demonstrativas e 

expositivas, veicula informações de uma forma que a população compreenda o avanço e 

desenvolvimento da ciência.                                        

Além de mostrar a natureza, a humanidade e a evolução, esses espaços educam 

para a aquisição de um espírito e mentalidade científica, diluindo o sentimento de estar à  

margem do desenvolvimento científico por não compreender sua linguagem.

 “No Brasil a música, o futebol e a religião são populares, e a 

Ciência?” 

(Gilberto Gil. 1998.p.84).

 

A criação desses espaços educativos e suas exposições interativas, constitui-se 

numa  forma  de  relacionar  o  conhecimento  com  o  cotidiano  de  quem  dele  participa, 

permitindo a educação e a popularização científicas, não somente por compreender a 

natureza, mas sobre a própria ciência enquanto social, na saúde, educação, ambiente e 

tecnologia.

A  alfabetização  científica  é  o  conhecimento  necessário  para  a  compreensão 

desses  temas  sociais  veiculados  diariamente  pelas  diferentes  mídias,  permitindo  um 

posicionamento diante de tais informações.

Os  museus  e  centros  de  ciência  constituem  janelas  para  esta  alfabetização 

científica, através da divulgação e desmistificação da ciência,  tornando-a acessível  ao 

senso comum.

Vários educadores entendem que as escolas não são os 

únicos locais onde as pessoas podem aprender conceitos 



científicos, além disso, a instituição escolar, por si só, não 

apresenta  condições  de  proporcionar  à  sociedade 

formação  tecnico-científica  e  humanística  necessária  à 

leitura do mundo”. 

(Coutinho-Silva,  Persechini,  Massuda,  Kutenbach, 

2005.p.24).

 “Os  censos  escolares  mostram  que  os  laboratórios  de 

ciências,  os computadores e  as bibliotecas são recursos 

ainda  escassos  em  nossas  escolas.  Como  aprender 

ciências apenas com um quadro e giz, olhando a nuca dos 

colegas e ouvindo a voz do professor ?”

Alícia Ivanissevich – p.27 - 2003).

Museu de Ciências Naturais e o Programa Ciência Vai À Escola:

O  projeto  foi  realizado  junto  ao  Museu  de  Ciências  Naturais  da  Universidade 

Federal do Paraná, através da estruturação de materiais lúdicos, atividades interativas 

aplicadas na exposição “Os Seres Vivos no Ensino Fundamental e Médio”, e nas oficinas 

científico-educativas, no Programa Ciência Vai à Escola.

O Museu de Ciências Naturais – MCN - foi inaugurado em 26 de Abril de 1994, 

através de um convênio firmado entre a UFPR-SCB e FNDE (Fundo Nacional  para o 

Desenvolvimento da Educação) – MEC, e está situado no Setor de Ciências Biológicas no 

Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná.

O  MCN  é  dirigido  pelo  Professor  Euclides  Fontoura  da  Silva  Jr.,  tendo  a 

participação do Biólogo Fernando Sedor, como curador das coleções.      

É um espaço educativo composto de painéis, balcões, vitrines, modelos fósseis e 

peças taxidermizadas além de outras atrações do museu, que ainda possui uma grande 

parede  com  dez  lóculos  individualizados,  constituídos  de  terrários,  aquários  e 

aquaterrários, onde o visitante recebe orientações sobre animais vivos, como: serpentes, 

lagartos, tartarugas, peixes, anfíbios e outros. Tem ainda, um terrário externo com plantas 

da região da Serra do Mar, alguns animais vivos e um pequeno tanque com água.  

O Programa Ciência Vai à Escola, coordenado pelo Professor Euclides e pelo 

Professor Erasto Villa Branco Jr., ambos da área de genética, tem como proposta a 



realização de atividades interativas, dentro da sua concepção de trabalhar a pesquisa 

científica em sala de aula, aplicando o método científico através de exposições itinerantes 

e permanentes, cursos, oficinas, palestras, ida a campo, e outros procedimentos visando 

a alfabetização e educação científica.

Tem como pilares a Educação para a Ciência, a Popularização e Alfabetização 

Científicas e a Divulgação da Ciência.

Tendo como objetivo contribuir com a qualidade do ensino em Ciências e Biologia 

nas escolas e colégios, bem como instigar a busca pelo conhecimento científico. Contribui  

na  formação  da  cidadania,  pois  quando  se  educa  e  alfabetiza  cientificamente  um 

indivíduo,  ele  adquire  maior  conhecimento  que  o  habilita  a  se  postar  melhor  na 

comunidade que está inserido. (Fontoura Jr. 2007).

Atividades que auxiliem os alunos em compreender os avanços científicos, são 

sempre  bem-vindas,  pois  levam  a  uma  melhor  compreensão  e  possível  reflexão  do 

mundo que nos rodeia e do qual estamos inseridos.

                                                                                

                                                                                                             

 “A Ciência é um dos meios de se conhecer o mundo, e sua 

linguagem pode ser  traduzida  para  nossa  fala  cotidiana. 

Quando isso acontece qualquer pessoa pode compartilhar 

e beleza e a simplicidade das grandes leis científicas”. 

                                          (Hazen&Trefil. 2005.p.24).

OBJETIVO GERAL

Pretende-se, através de estratégias lúdicas, viabilizar a apropriação de conceitos 

científicos. A leitura, a experimentação, a utilização de modelos práticos e a exposição 

das  atividades  propostas,  deverão  ampliar  os  conhecimentos,  reconstruir  conceitos  e 

desmistificar a ciência, estabelecendo suas relações com o cotidiano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desenvolver o método científico de forma interativa visando planejar, aplicar e avaliar os 

resultados da pesquisa científica.



Estudar os seres vivos sob a ótica do lúdico.  

- Construir uma visão científica através do estudo dos insetos como: drosófila, formigas,  

bicho-pau, cupins entre outros. 

- Estruturar e montar exposições, jogos, brincadeiras e representações de caráter lúdico 

que estimulem o apropriar-se de conhecimento científico. 

- Avaliar os resultados das atividades experimentais de caráter lúdico como facilitadoras 

da  apropriação de conhecimentos científicos.   

FINALIDADE

Tem esse  trabalho  a  finalidade  de  avaliar  a  utilização  do  lúdico  no  ensino  de 

Ciências.

De extrema importância é a forma como todas essas atividades são orientadas e 

vivenciadas, para não serem vistas como simples diversão, mas de tal forma organizadas 

a facilitar a aprendizagem para tornar acessível e significativo o conteúdo ao educando.

A proposta lúdica deve visar sua ação como suporte para que a aprendizagem 

ocorra de forma mais descontraída, efetiva, eficiente e eficaz.

Essas práticas de ludicidade conseguem superar a face de diversão para contribuir 

com o desenvolvimento pessoal, social e cultural?

São de fato qualitativos e significativos os resultados obtidos?

As atividades e as avaliações aplicadas, tem como finalidade a obtenção de 

informações que possam responder a esses questionamentos. 

“A criança, envolvida na atividade lúdica, participa ativamente 

na construção do seu conhecimento sobre ciência e tecnologia 

e na apreensão do entorno tecnocientífico”. 

                                                                        (Leodoro.2008, pg.102).



DESENVOLVIMENTO  

Nessa proposta lúdica e interativa do Programa Ciência Vai à Escola, os alunos 

realizaram três tipos de atividades orientadas, uma no percurso colégio-museu, uma no 

MCN - “Um Dia no Museu de Ciências Naturais” da Universidade Federal do Paraná, e 

outra  com a ida  do PCVAE -  Programa  Ciência  Vai  À Escola,  no  Colégio  Estadual 

Pinheiro do Paraná, localizado a Rua Daniel Cesário, nº. 559, no Jardim Ipê, Bairro de 

Santa Felicidade – Curitiba – Paraná.

As atividades foram, então, divididas em três blocos de aplicação: 

A – Ciência no Ônibus

B – Ciência no Museu

C – PCVAE na Escola

A - CIÊNCIA NO ÔNIBUS

                                           

Os alunos saíram da escola às 07h00min e retornaram às 17h00min, com ônibus 

fretado e pago por eles próprios, demonstrando um grande interesse em participar do 

projeto que foi divulgado  durante o seu preparo. 

Entendendo  que  brincadeira  e  prazer  são  intrínsecos  ao  processo  de 

aprendizagem, durante o trajeto escola-universidade foi aplicado o “Ciência no Ônibus”.  

Uma atividade na forma de jogo sobre a classificação dos seres vivos, onde cada dupla 

de alunos recebeu um envelope contendo nomes científicos de variados seres vivos, de 

cada um dos reinos já abordados na escola ao longo do ano letivo. A cada comando, 

separavam os nomes dos animais de acordo com a característica citada na leitura. Foram 

sendo  descartados  um  a  um  até  ficar  somente  o  Homo  sapiens.  Foi considerada 

vencedora a dupla que manteve esse nome no envelope. 

B - CIÊNCIA NO MUSEU

Ao chegar ao Museu de Ciências Naturais formaram-se grupos menores para as 

orientações  dos  monitores  e  distribuição  dos  alunos  no  três  tipos  de  atividades 

programadas: “Ciência na Exposição”, “Ilhas Interativas Móveis” e  “Oficina da Ciência”.    



O elemento interativo é o monitor, que faz a intermediação entre o visitante e os 

elementos expositivos.

B.1.Ciência Na Exposição:

A – Exposição  “Os  Seres vivos  no  Ensino  Fundamental  e  Médio”  -  consta  de 

fósseis,  terrários,  aquários,  aquaterrários,  exemplares  taxidermizados,  fixados  em  via 

líquida e também vivos. Esta atividade de educação científica foi  trabalhada de forma 

interativa, com questionamentos sobre os assuntos seguido de informações científicas. 

Tem  ainda  um  terrário  externo  com  exemplares  da  mata  atlântica  que  foi  bastante 

explorado na atividade.

B – Exposição de Anatomia -  Além das atividades desenvolvidas no interior do 

Museu  de  Ciências  Naturais,  os  alunos  se  deslocaram  até  o  andar  superior  para  a 

exposição de anatomia, onde observaram peças anatômicas moldadas e também fixadas 

de ser humano e outros mamíferos. A abordagem apontou para a relação entre fisiologia 

e anatomia humana.

.2. Ilhas Interativas Móveis: 

Juntamente  com  esse  material  expositivo  permanente,  foram  montadas  Ilhas 

Interativas  sobre  foraminíferos  observados  com  microscópios  estereoscópicos; 

citogenética  onde  foi  possível  observar,  através  do  microscópio  ótico,  cromossomos 

humanos,  cromossomos  politênicos  de  drosófila  e  microbiologia;  bicho-pau  com  seu 

hábito alimentar e dimorfismo sexual;  e cuidados com animais do Museu de Ciências 

Naturais.

B.3. Oficina da Ciência:

Enquanto um grupo recebia as orientações interativas do material em exposição, o 

outro participava da oficina da Ciência de herpetologia, onde a interatividade ficou por 

conta  do  contato  e  manipulação  de  exemplares  de  anfíbios,  quelônios  e  serpentes, 

fixados  em  via  líquida,  que  permitiam  a  observação  de  estruturas  características  e 

diferenciadoras entre, serpentes peçonhentas e não peçonhentas, sapos, rãs e pererecas, 

tartarugas, cágados e jabutis.



Os participantes observavam esses grupos de seres vivos com as informações que 

possuíam,  e  após  orientações  tornavam  a  observar,  sendo  questionados  sobre  os 

conceitos que tinham e os que recebiam.

De posse de novas informações, refaziam seus conceitos, se necessário.

Todas essas atividades foram divididas ao longo do dia, com intervalo para almoço 

e lanche. O almoço foi disponibilizado pelo Restaurante Universitário situado no campus 

do Centro Politécnico, onde se situa também o Museu de Ciências Naturais, ao mesmo 

preço pago pelos estudantes universitários.

Essa experiência  foi  significativa  aos alunos,  pois  permitiu  vivenciar  um dia  de 

rotina universitária.

 – PCVAE NA ESCOLA:

Esse Bloco de aplicação, desenvolvido no Colégio Estadual Pinheiro do Paraná, 

ficou por conta da oficina de Paleontologia que foi proposta aos alunos como a área do 

conhecimento  que  se  ocupa  em  estudar  os  organismos  que  viveram  no  passado, 

diferenciando-se da Arqueologia que estuda as produções humanas, relíquias e artefatos,  

e da Antropologia que se dedica ao estudo de sinais, interações e vestígios humanos.

Sempre  com  questionamentos,  buscando  trazer  a  tona  o  conhecimento  já 

adquirido,  a  continuidade  se  deu  sobre  a  formação  dos  fósseis  ao  longo  do  Tempo 

Geológico,  tipos  de fósseis,  formas de fossilização,  origem das rochas,  fósseis  como 

prova  da  existência  da  Gondwana,  datação  com  elemento  radioativo,  âmbar  com 

preservação total da espécie aprisionada, e previsões de como ficarão as calotas polares 

em 50 milhões de anos.

Todos  esses  tópicos  foram  abordados  com  ajuda  da  TV  Pen-Drive  e  com 

exemplares  fossilizados  de  conchas,  troncos  de  árvores,  peixes,  pegadas,  coprólitos, 

Amonites, Trilobita,  e réplicas dos moldes: placa da carapaça do Glipdonte, crânio de 

Heterodontosauro, dente do Carcharodontosauro, e osso do dedo do Megaraptor.

Com as réplicas em silicone dos moldes desses animais fósseis, os alunos fizeram 

cópias em gesso, momento em que vivenciaram a ação de um pesquisador na coleta de 

dados para seu estudo.     



                

AVALIAÇÃO

Tanto na pré como na pós aplicação foram formuladas questões relacionadas aos 

conteúdos  abordados  no  momento  “Ciência  no  Museu”,  com  o  intuito  de  verificar  a 

contribuição das ações lúdicas na aprendizagem ou construção dos conceitos científicos. 

Avaliar exige que se estabeleçam critérios, tenha claros os objetivos que se 

pretende atingir com tal prática ou abordagem, e coletem-se dados para se perceber o 

progresso do estudante. 

Os alunos responderam questões propostas, antes e após o desenvolvimento das 

atividades propostas.  As questões foram respondidas individualmente  e  sem consulta 

objetivando a obtenção de dados para uma possível resposta ao questionamento inicial 

do projeto: Ciência Vai À Escola: O Lúdico Na Educação Em Ciências – Há realmente 

aprendizagem  significativa  e  mudanças  comportamentais,  com  o  uso  de  atividades 

lúdicas no ensino dos conteúdos de Ciências? 

Os alunos participantes responderam questões de pré e pós aplicação somente 

das atividades  do  Bloco  B  –  “Ciência  no  Museu”,  tendo em vista  a  reformulação do 

calendário devido à paralisação pela gripe H1N1.

Questões propostas na avaliação pré e pós testes: 

1 – Como você explica, define o que é célula?

2 – Dentre os vários organóides e partes de uma célula, destacamos o núcleo. Qual a 



importância do núcleo para a continuidade da vida?

3 – Qual a relação existente entre DNA, genes e cromossomos?

4 – Segundo Whittaker, os seres vivos estão divididos em cinco reinos. Quais são esses 

cinco reinos, e qual deles é procarionte?

5  –  No  Reino  Animal  encontramos  diferentes  formas  de  sustentação  de  corpo  dos 

animais. O grupo dos cordados, com animais de maior porte apresenta quais estruturas 

para sustentação do corpo?

6 - Entre os animais invertebrados, há o bicho pau que utiliza como disfarce a semelhança 

com galhos de plantas. A qual grupo de invertebrados eles pertencem? Entre eles ocorre 

dimorfismo sexual? Qual o alimento deles?

7 – A Paleontologia é uma ciência que ajuda a compreender a caminhada dos seres vivos 

no planeta Terra. Qual o objeto de estudo da Paleontologia?

8 – O que você já ouviu falar dos protozoários foraminíferos? São seres vivos? Qual o 

tamanho? Habitat? Importância econômica?

9  – Você sabe o que é um terrário e o que nele pode ser encontrado?

10 – Como você identificaria:

A-Serpente peçonhenta de não peçonhenta?

B – Rã, sapo, perereca?

RESULTADOS     

Em seguida a aplicação de pré e pós testes os dados foram tabelados e assim 

considerados:

                NEGATIVO

                 

              POSITIVO

        Desconhece o assunto.                  Correta.

       Conhece o assunto, mas o 

       conceito está errôneo.     

      Parcialmente correta.

       Conceito totalmente equivocado.

Foram consideradas somente 280 respostas entre os 80 participantes, pois o pós 

teste  ocorreu no período de gripe suína,  anterior  a  paralisação,  e  muitos dos alunos 

estavam faltando à escola  sendo,  então,  consideradas somente as  fichas dos alunos 



presentes no pré e no pós teste.

Além dos  alunos  faltosos  no  período  de  pós  teste,  muitas  outras  fichas  foram 

descartadas devido um número expressivo de recusas em responder.

Resultados Gerais:

O total de acertos e erros considerando todas as questões da avaliação foi:

                              

  

PRÉ  APLICAÇÃO

  

PÓS  APLICAÇÃO

Nº. de acertos                 71             148

Nº. de erros                 209             132

% de acertos                 25%              53%

% de erros                 75%              47%

Total percentual                 100%              100%

Resultados por assuntos abordados:

A – GENÉTICA : Questões nº. 1, Nº. 2, Nº. 3 

Pré Aplicação      Acertos           Erros   Total Percentual
Questão nº. 1         39%             61%            100%

Questão nº. 2         36%             64%            100%

Questão nº. 3         64%             36%            100%
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B – SERES VIVOS: Questões Nº. 4, Nº. 5, Nº. 6

      Pré  Aplicação        Acertos            Erros Total 
Percentual

      Questão nº. 4          48%            52%         100%

      Questão nº. 5          40%            60%

        100%
      Questão nº. 6          37%            63%           100%

  Pós 
Aplicação

        Acertos        Erros    Total Percentual

 Questão nº. 1           39%         61%           100%

 Questão nº. 2           64%         36%           100%

 Questão nº. 3           61%         39%           100%
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      Pós Aplicação       Acertos            Erros Total 

Percentual
     Questão nº. 4          87%             13%          100%

     Questão nº. 5          73%             27%          100%

     Questão nº. 6          71%             29%          100%

                                                          

C – PALEONTOLOGIA E FORAMINÍFEROS: Questões Nº. 7, Nº. 8 

     Pré Aplicação      Acertos         Erros  Total Percentual

    Questão nº. 7        68%           32%           100%

    Questão nº. 8        29%           71%           100%
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  Pós Aplicação      Acertos          Erros  Total Percentual

    Questão nº. 7        88%            12%           100%

    Questão nº. 8        60%             40%           100%

               

             
                                                                                                                      
D – Terrário: Questão  Nº 9

   Pré Aplicação      Acertos        Erros   Total 
Percentual

    Questão  nº 9        36%          64%         100%
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   Pós Aplicação      Acertos        Erros   Total 
Percentual

   Questão  nº 9        86%          14%         100%
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E – HERPETOLOGIA: Questão Nº. 10 

     Pré Aplicação     Acertos         Erros Total Percentual
     Questão nº.10     21,4%         78,6%          100%

                                              

     Pós Aplicação     Acertos         Erros Total Percentual

     Questão nº. 10      82,2%         17,8%            100%

                                                                                                                                                              

ANÁLISE DOS DADOS

Sobre  a  resistência  ou  mesmo apatia  na  participação  escrita  do  pré  teste,  foi 
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considerado o provável desconhecimento sobre o assunto abordado. Já no pós teste, a 

recusa e até mesmo o desinteresse, tornaram-se evidentes.

Sobre esse aspecto da participação num modelo formal e tradicional, de perguntas 

e respostas, foram levantadas as seguintes hipóteses:

Hipótese1 – A proposta não despertou o interesse e nem o seu desenvolvimento foi  

qualitativo o suficiente para contar com a participação efetiva dos alunos em todas as 

partes do projeto: participação e averiguação.

Hipótese 2 – Não há mais nada a ser conquistado, nem mesmo a aprovação, visto a 

possibilidade desta se dar em conselho de classe. Não há motivação visto que não há o 

que conquistar.

Resultados das Hipóteses: 

Com o intuito de averiguar a primeira hipótese, aplicou-se um questionamento para 

grupos de alunos participantes:

1– Qual  a  relevância  das atividades desenvolvidas no MCN da UFPR,  para a minha 

formação escolar?

2– Quais atividades foram mais significativas?

3– Quais falhas ocorreram e devem ser corrigidas?

Síntese das respostas:

Foram unânimes em afirmar que a atividade ajudou no entendimento dos assuntos 

de  Ciências,  sendo  importante  para  o  rendimento  escolar  e  para  o  futuro.  E  que  o 

conhecimento adquirido é para a vida toda, por permitir maior absorção das informações 

do que em sala de aula.

Algumas respostas na íntegra:

-  “A  importância  foi  que  nós  alunos  melhoramos  o  nosso  entendimento  sobre  os  assuntos  vistos  na 

Universidade UFPR. Gostamos mais dos seres vivos. Não teve falhas.”

- “Eu acho que é muito bom porque não fica só na rotina de escola, e assim a gente conhece lugares 

diferentes, e mantêm melhores informações apesar de que muitas pessoas não aproveitam à oportunidade. 

As atividades mais importantes e que mais gostei, foram a oficina de herpetologia, as atividades práticas e a 



de microscópio. Apesar de todas as outras serem legais os que mais nos interessou foi essas. Mudanças:  

De lá nada, pois as pessoas nos ajudaram lá, monitores e outros, nenhuma crítica. Mas em relação aos 

alunos que foram daqui e não mostraram interesse, acabaram prejudicando nosso desenvolvimento.”

          

Foram  citadas  as  respostas  de  apenas  dois  grupos  visto  que  as  opiniões  se 

repetem acerca da importância das atividades desenvolvidas.

Para  a  segunda  hipótese,  foi  realizado  o  levantamento  com  base  nas  fichas 

escolares de cada aluno participante, para averiguação na sua forma de progressão da 5ª 

para a 6ª, 7ª, 8ª séries.

Dentre os 80 alunos participantes de ambas as etapas do projeto, ou apenas de 

uma delas; 56 foram aprovados em Conselho de Classe pelo menos uma vez no Ensino 

Fundamental. As aprovações em Conselho de Classe, uma, duas, três ou quatro vezes, 

ficaram dessa forma distribuída:

Número de 

Aprovações

      1X        2X        3X         4X    Total

Número de 

Alunos

       22        21         12         01       56

De  acordo  com  estudos  desenvolvidos  por  Rhayssam  Arraes  (2009),  o  desinteresse  é 

atribuído ou ao professor com sua didática e seus métodos, ou ao aluno por não ser capaz de 

compreender além do momento presente, por  não se importar com o amanhã, com o futuro. 

Sendo  esse,  por  sua  vez  relacionado  aos estímulos  externos recebidos  pelo  contexto  sócio-

político e educacional. O Professor possibilita, por meio de um método educacional, o acesso ao  

conhecimento, mas não é ele o protagonista, e sim o estimulador, esse papel de protagonista 

pertence ao aluno que necessita compreender que quem nada sabe, nada tem a oferecer, nem 

mesmo condições de lutar para uma mudança no seu entorno sócio econômico.

Conclusão

É facilmente  observado  os  resultados  positivos  com  a  aplicação  de  atividades 

lúdicas, apesar da falta de interesse na participação das atividades avaliativas. Percebe-

se uma apatia, uma falta de vontade em participar ou colaborar, em um bom número de 



alunos, resultado provável de um modelo educacional de ensino-transmissão, que tem 

como  objetivo  final  a  aprovação,  independente  da  aprendizagem,  visto  que  essas 

aprovações ocorrem em grande número pelo Conselho de Classe.

Mesmo entre esses alunos, observamos mudanças dos conceitos científicos após 

a aplicação das atividades.

Percebe-se  pelos  gráficos  da  pré  e  pós  aplicação,  que  os  resultados  foram 

significativos quanto ao percentual de acertos. E na avaliação qualitativa há indicações de 

reconhecimento, por parte dos alunos, da importância dessas atividades diferenciadas de 

aprendizagem, bem como indicações de aceitabilidade dessa forma mais descontraída de 

abordar os conceitos científicos, através de instrumentos que despertam a imaginação e a 

curiosidade. 

Pode-se  afirmar  que  a  atividade  lúdica,  aplicada  de  forma  criteriosa,  bem 

elaborada, longe do risco de se tornar atividade para distração, torna-se efetiva, eficiente  

e eficaz, no seu compromisso de interação do estudante com o mundo, ao transpor o 

senso comum para o senso crítico, ao vencer a grande barreira entre a população e o 

conhecimento científico. 
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