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RESUMO 

 
As aulas de Ciências são geralmente trabalhadas de forma teórica devido a 
falta de materiais pedagógicos, o que as torna cansativas e desinteressantes 
para o aluno acostumado a utilizar celulares, computadores e DVDs. Cabe ao 
professor competir com toda essa tecnologia para despertar no aluno o 
interesse pelo seu conteúdo. Partindo desse pressuposto, este trabalho trata 
da produção de materiais pedagógicos para ilustrar aulas teóricas de Ciências, 
com o objetivo de incentivar o aluno a gostar da disciplina e a compreendê-la 
como uma atividade humana falível e provisória, que pode trazer benefícios ou 
prejuízos quando serve aos interesses do homem. Entre os materiais 
produzidos estão esqueletos de vertebrados e alguns representantes de 
invertebrados, maquete de um exemplar de parasito humano, conjunto de 
lâminas permanentes para microscopia contendo tecidos animais e vegetais, 
entre outros. Os materiais adquiridos ou construídos contextualizam os 
conhecimentos científicos e foram armazenados no laboratório do colégio 
estadual Santo Antônio, em Imbituva, PR, no decorrer do Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE, PR, encontrando-se à disposição dos 
alunos e professores. Com esses materiais pedagógicos observou-se que o 
aluno teve um papel mais ativo na aprendizagem porque ao visualizar, analisar 
representantes de seres vivos, lâminas em microscopia ótica, demonstraram 
um visível interesse pelo assunto trabalhado. Na avaliação qualitativa deste 
trabalho, os alunos afirmaram que as aulas de Ciências com materiais 
pedagógicos foram mais proveitosas do que as aulas apenas teóricas, 
puderam confrontar seus saberes do cotidiano com os materiais pedagógicos e 
com o texto teórico desenvolvido em aula, construindo assim, seu 
conhecimento científico. 
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ABSTRACT 

The sciences classes are usually abstract due to the lack of didactics materials, 
which makes then boring and tedious for the student, accustomed with cell 
phones, computers, internet and DVD players. The teacher has to compete with 
all this technology to enrapture the student using only a blackboard, chalk and 
oral explanation.  Considering the situation, it was propose to make didactics 
materials to enrich the lecturers and to motivate the student appreciate 
sciences, understanding it like a human activity fallible and transitory, that could 
be usefulness or harmful to the environment and society when attend on human 
being interests. Between the materials produced, there are vertebrate’s 
skeletons and some invertebrate species, a human parasite model, a set of 
permanent microscopic laminas with animals and vegetables tissues, and other 
things. These materials clarify the scientific knowledge and they were stored in 
the scholar laboratory of Colégio Estadual Santo Antonio, Imbituva-PR, during 
the Educational Development Program – PDE, where are available for students 
and teachers. Through these tools, the student play an active role on learning, 
because the observation, the analysis of a model of a living creature and the 
visualization of  laminas on the optical microscope increase the student interest 
about the lecture. In a qualitative analysis of this work, students affirm that 
classes with these didactic materials bring more advantages to than tradicional 
classes, they could compare the knowledge  before and after the didactic 
material, understand the text developed in classroom and improve their know-
how.  
 

Key words: Didactic materials. Learning. Scientific knowledge. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Ciências – conjunto de saberes que, desde que bem utilizados, 

melhoram a qualidade de vida do homem, preservam o meio ambiente, 

explicam fenômenos naturais, curam ou previnem doenças e ainda nos dão 

esperança de um futuro melhor para nossos descendentes. A Ciência nos 

oferece todas essas opções e outras que não foram citadas, daí a importância 

de ser trabalhada no currículo escolar. Para Krasilchik (1986, p. 5), o papel do 

ensino de Ciências na escola fundamental é “desenvolver a capacidade de 

observar, fazer perguntas, explorar, resolver problemas, cooperar, comunicar 

idéias, etc. Desse modo, ao ensinar Ciências o professor possibilita o acesso a 

esse conhecimento científico e o uso em benefício próprio ou coletivo”. 

Segundo Hennig (1994, p.111): “Ciências estuda as coisas, os 

fenômenos e os seres que constituem o mundo natural.” Através desse 

conhecimento o aluno descobre o ambiente ao seu redor e as interações que 
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ocorrem entre os seres e o meio, desenvolvendo um comportamento adequado 

aos princípios que assimilou. Baseado nesta concepção, a disciplina de 

Ciências no ensino Fundamental, desperta no aluno o interesse pela Natureza 

e a descoberta da interdependência que os seres vivos apresentam entre si e 

com o meio ambiente. No ensino Médio, o ensino de Ciências deve dar ao 

aluno a compreensão da Natureza e os meios de preservá-la. Portanto, ensinar 

Ciências é fundamental para a formação de um cidadão comprometido com 

seu meio ambiente. O professor deve assegurar o desenvolvimento desse 

aluno-cidadão estimulando sua criatividade, incentivando para que tenha 

opiniões próprias, seja crítico diante dos fatos, tenha ética em sua vida social e 

privada. Ainda, de acordo com Hennig (1994, p.46), o fazer ciências deve levar 

o aluno para o conhecimento científico através da capacidade de aprender, 

compreender e conhecer. Estas três habilidades que o professor de Ciências 

deve desenvolver no aluno são explicadas da seguinte forma: o aprender 

implica em desenvolver o pensamento lógico, compreender revela o 

conhecimento organizado da Natureza e o conhecer é a posse de informações 

e assimilação de novos conhecimentos. O professor trabalhando Ciências 

através dessas três habilidades prepara o jovem para uma aprendizagem 

significativa dos conhecimentos científicos que servirão de pilares para as 

decisões que nortearão sua vida profissional, familiar e social.  Este trabalho é 

árduo e exige que o professor tenha um compromisso sério ao ensinar, 

utilizando diferentes metodologias para cumprir sua missão como educador. 

No entanto, observa-se uma acomodação ou a insatisfação de 

professores e alunos com a metodologia empregada para o ensino e 

aprendizagem de Ciências e, apesar dessas constatações, o professor não 

modifica sua atuação no espaço da sala da aula, um espaço de extrema aridez 

no campo da aprendizagem do aluno. O professor, muitas vezes, não quer sair 

de seu comodismo, usando apenas quadro de giz e livro didático, e assim 

cumprir os 50 minutos de seu tempo considerando a aula “dada”.  

Aulas práticas custam tempo: tempo para o preparo dos materiais, 

tempo para a execução do experimento, tempo para análise dos resultados e 

tempo para arrumar o laboratório e o professor não tem ou não quer dispor de 

todo esse tempo para trabalhar Ciências dessa maneira. 
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As aulas de Ciências no Ensino Fundamental são excessivamente 

teóricas. O aluno de hoje vive na era da informática com os videogames, 

celulares e outros eletrônicos da era digital, e não aceita mais uma aula apenas 

teórica, monótona, numa pedagogia da transmissão, em que o professor fala e 

ele escuta, tornando as aulas de Ciências “chatas” e pouco contribuindo para a 

formação dos alunos.  Krasilchik (1986, p.59) comenta esse fato afirmando 

que: “a transição desse tipo de aula para uma outra modalidade em que há 

diálogo é um sensível progresso”. Existem muitas evidências de que é preciso 

ser criativo dentro da sala de aula, conquistar a atenção do aluno, permitir que 

o diálogo esteja presente na rotina de nosso trabalho, melhorando a qualidade 

do ensino. Além disso, atualmente, a falta de materiais de laboratório para o 

ensino de Ciências em muitas das  escolas públicas do Paraná é mais um dos 

fatores que tornam essa disciplina desinteressante para o aluno e determina o 

engessamento do trabalho do professor em organizar aulas práticas que 

complementem o discurso teórico de sala de aula. Portanto, longas aulas 

teóricas e falta de materiais pedagógicos geram indisciplina e conflitos na sala 

de aula tornando o ensino difícil e mal quisto pelos alunos.  

Diante desse quadro, o professor se encontra frente a uma realidade 

distante dos objetivos propostos pelo MEC – Resolução n° 8/71 e Parecer n° 

853/71 que prevê “desenvolvimento do pensamento lógico, vivência do método 

científico, conhecimento do meio próximo e remoto e universalidade das leis 

científicas” (apud HENNIG, 1994 p. 62). É necessário mudanças na forma de 

ensinar Ciências para que as aulas se tornem mais interessantes e o professor 

possa desenvolver no aluno as habilidades que o tornam apto a compreender a 

disciplina como uma atividade humana sócio-historicamente determinada e 

formar um adulto detentor do conhecimento científico. Na escola, esse 

professor deve trabalhar os saberes escolares profundamente através das 

relações que professores e alunos estabelecem com o conhecimento científico, 

a partir de múltiplas possibilidades de interesses sobre os conteúdos 

trabalhados, de modos de transmissão diferenciados articulando teoria e 

prática, despertando no jovem o gosto pela investigação e pelo 

aperfeiçoamento do seu conhecimento.  Segundo Rancière (2005, p.35), existe 

o ensino universal que desde o começo do mundo formou todos os grandes 

homens. De acordo com esse ensino não há homens sobre a Terra que não 
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tenha aprendido alguma coisa por si mesmo e sem mestre explicador. 

Portanto, através de uma metodologia interessante, como o uso de materiais 

pedagógicos e a realização de experimentos, pode-se despertar no jovem esse 

espírito investigador capaz de querer buscar o conhecimento necessário ao 

seu crescimento intelectual. Materiais pedagógicos podem estimular o 

aprendizado do aluno porque ele é levado pela curiosidade em descobrir o 

significado do que está sendo observado e consequentemente irá associar as 

características observadas com a teoria desenvolvida em aula e pode aprender 

muitos conceitos por si mesmo.  

A preocupação com o ensino de Ciências não é recente. Há muito 

tempo, pensadores já fizeram referências de que os objetivos propostos pela 

Lei 5692/71 não estão sendo atingidos (NISKIER, 1975, p.41-53). A forma pela 

qual esta disciplina está sendo trabalhada não está produzindo o ser pensante 

e produtivo que a Lei especifica. Conforme Krasilchik (1987, p.49), a 

necessidade de aulas práticas, para tornar o ensino de Ciências mais ativo e 

relevante, tem sido uma constante nas propostas de inovação. Apesar desta 

afirmação, a maioria das aulas de Ciências durante o ano letivo são 

expositivas. Quando se compara uma aula expositiva com uma em que o 

professor alia teoria e prática, observa-se que o interesse do aluno é 

despertado e ele presta mais atenção no que o professor está explicando. 

Moreira, 2006 (apud Ausubel p. 171) afirma que o professor deve ensinar 

utilizando recursos e princípios que facilitem a passagem da estrutura 

conceitual da matéria de ensino para a estrutura cognitiva do aluno de maneira 

significativa. O professor sabendo aproveitar-se desse interesse demonstrado 

pelo aluno pode trabalhar um conteúdo de forma mais dinâmica, atingindo os 

objetivos propostos e preparando um número cada vez maior de jovens para a 

iniciação científica. 

O gosto pela Ciência pode ter início no laboratório escolar. Apesar de 

muitas práticas não exigirem um local específico para serem executadas, 

podendo ser realizadas na sala de aula, o laboratório é um local interessante 

para o aluno, pois muda sua rotina de aulas no dia a dia. Sair de sua sala de 

aula e entrar no laboratório induz ao aluno imaginar que verá fenômenos 
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incomuns e a motivação está instalada para o professor iniciar sua aula. 

Portanto, o laboratório é um local importante no ensino de Ciências. 

Nas escolas públicas do Estado do Paraná, a maioria dos laboratórios 

ainda é pobre em materiais de experimentação que possam ser utilizados nas 

aulas práticas do ensino fundamental. A aquisição desses materiais de ensino 

é onerosa para a direção da escola, pois já tem uma planilha de gastos 

mensais comprometida com a verba recebida da Secretaria Estadual de 

Educação - SEED e a aquisição desses materiais, que ilustram aulas teóricas, 

pelo professor de Ciências também irão onerar seu orçamento mensal. Vale 

ressaltar que a falta de materiais de laboratório para o ensino de Ciências, é 

apenas um dos fatores que prejudicam as atividades práticas que poderiam ser 

realizadas pelo professor ou pelos alunos reforçando a aprendizagem após 

explanação teórica do professor.  

Devido aos fatores anteriormente citados, a idéia neste trabalho foi 

propor a produção de materiais pedagógicos que possam servir para o ensino-

aprendizagem de Ciências, pois ao produzir esses materiais o professor está 

favorecendo a escola, conquistando seu aluno e enriquecendo sua práxis. Por 

outro lado, não é apenas pelo experimento realizado que o aluno atingirá o 

objetivo proposto pelo professor, porque uma aula prática se não for bem 

elaborada não leva a conclusão esperada pelo docente. O experimento é uma 

metodologia que pode ser usada pelo professor para motivar seu aluno, mas 

não é a alternativa perfeita que pode resolver o problema do ensino da 

disciplina. O professor deve saber utilizar esta ferramenta explorando todas as 

possibilidades de sucesso que ela pode oferecer no processo da 

aprendizagem. 

Ciência pode ser trabalhada aliando-se teoria com a prática e o acesso 

aos materiais de laboratório tornará a aprendizagem mais fácil e interessante, 

contudo esses materiais devem estar de acordo com o conteúdo trabalhado.  

Zuin et. al. (2008, p. 58) afirmam: “para que os materiais didáticos possam 

servir como instrumentos mediadores, precisam ser adequados aos conteúdos, 

à faixa etária a que se destina, a linguagem na qual são escrito, de modo que 

não se tornem nem inacessíveis nem subestimem a capacidade dos que os 

utilizarão”. Ainda, de acordo com Hennig (1994, p.65), ao comentar os objetivos 
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da Lei 7044/82 que prevê a preparação para o trabalho escreve: “Parece ficar 

bem claro, então, que é, principalmente, no desenvolvimento de atividades  

práticas que os alunos poderão adquirir habilidades e atitudes almejadas”, 

confirmando assim, a importância de se trabalhar aulas práticas desenvolvendo 

no aluno a criatividade  e a tomada de decisão formando indivíduos com 

respeito ao meio ambiente e responsável por suas ações diante da natureza. 

Segundo Sicca, 2006 (apud Paraná, 2006, p.11) “se analisarmos o que 

está acontecendo, perceberemos que estamos num processo de mudança 

estrutural da sociedade, ocasionado pela globalização da economia; o impacto 

tecnológico das tecnologias de informação e comunicação; uma mudança 

social”. O professor necessita acompanhar essa mudança, trazendo para 

dentro de sua sala de aula atividades interessantes, assuntos polêmicos, jogos, 

materiais didático - pedagógicos que despertem o interesse desse aluno, ainda 

jovem e já desmotivado pelo saturamento de informações irrelevantes no seu 

ambiente social. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Esse projeto teve como escopo tornar a aprendizagem significativa para 

o ensino de Ciências em laboratório. Foi desenvolvido no Colégio Estadual 

Santo Antônio – Ensino Fundamental e Médio, no município de Imbituva – PR, 

nos meses de fevereiro a julho, durante o Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, em 2008. 

Os materiais confeccionados e/ou adquiridos foram apresentados para 

turmas de 8ª séries do Ensino Fundamental do Colégio Santo Antônio.  

Inicialmente, investigaram-se os alunos por intermédio de entrevista 

estruturada, sobre a necessidade de materiais pedagógicos para tornar o 

ensino de Ciências mais interessante e facilitar a aprendizagem. Utilizou-se 

esse tipo de entrevista como estratégia porque direciona a obtenção de 

informações que, de antemão, são necessárias no desenvolvimento do 

trabalho. As respostas permitiram concluir que o uso de materiais de 

laboratório nas aulas de Ciências reforça a aprendizagem e ilustra a teoria 

trabalhada em sala de aula. 
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O foco principal da entrevista foi: como os estudantes idealizam o ensino 

de Ciências através de aulas teóricas e práticas? 

 Para o desenvolvimento do tema realizou-se observações, pesquisas 

bibliográficas, trabalho de campo, projetos individuais e em grupo, exposições 

orais sobre os conteúdos abordados para a elaboração e aquisição de 

materiais de laboratório, alguns com recursos próprios e outros através da 

Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio. Os materiais 

confeccionados seguiram técnicas de elaboração e conservação de acordo 

com a literatura vigente e servirão para o ensino de Ciências em laboratório. 

 A análise desses dados foi obtida mediante procedimento de cunho 

interpretativo e qualitativo. Nessa avaliação foi possível verificar que o 

conteúdo é assimilado de forma mais completa e a participação dos alunos é 

muito mais ativa do que nas aulas exclusivamente teóricas.  

 No estudo desenvolvido, a prioridade foi conceber situações que 

pudessem suscitar modos espontâneos de relatar preferências na forma de 

aprender Ciências. Essa avaliação se deu com a apresentação dos materiais 

pedagógicos para os alunos na sala de laboratório do Colégio Estadual Santo 

Antônio. Os alunos puderam observar, manusear, analisar os materiais de 

acordo com seus interesses, formular perguntas, comentar sobre eles com os 

demais colegas.  

 A seguir são elencados os materiais pedagógicos adquiridos e 

produzidos neste trabalho: 

 

2.1 ESQUELETO DA Chelonia mydas (TARTARUGA) 

Os ossos de uma tartaruga encontrada morta no litoral do Estado e 

obtida por doação dos órgãos ambientais (IBAMA), foram inicialmente tratados 

com técnica apropriada e o esqueleto da tartaruga foi montado e transformado 

em modelo pedagógico para estudos nas aulas de Ciências. A orientação para 

o acondicionamento do referido material foi obtido com a Profª. Drª. Ana Maria 

Geahl, professora de Zoologia do Departamento de Biologia Geral da UEPG. O 

esqueleto montado e colocado em um suporte de madeira, encontra-se à 

disposição de professores e alunos no laboratório da escola. (Figura 1). 
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Figura 1. Vista posterior do esqueleto da tartaruga 
Foto: ROGENSKI, Rosa. 2008 

 

2.2 MAQUETE DO ESQUELETO DE UM DINOSSAURO 

  A prova de que os dinossauros existiram na Terra está nos fósseis já 

encontrados em algumas regiões do nosso planeta. Neste trabalho encontra-se 

incluída uma representação desses grandes répteis.   

  Confeccionada em madeira, a maquete de esqueleto de um dinossauro 

retrata o tipo de animal pré-histórico que habitou a Terra há milhões de anos. 

No laboratório, a maquete está à disposição dos professores para utilizarem-na 

como referência para estudos de animais pré-históricos, enfatizando aos 

alunos suas prováveis formas e características por intermédio da observação. 

(Figura 2). 

 

Figura 2 – Maquete em madeira do esqueleto de dinossauro 
Foto: ROGENSKI, Rosa. 2008 
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2.3 MAQUETE DE PARASITO HUMANO 

 Segundo KOVALICZN (1999 a,b) a confecção da solitária ou tênia, 

parasito do intestino humano,  na forma de maquete ou “boneco” em tecido,  

serve para demonstrar os aspectos morfológicos e biológicos do parasito, uma 

vez que permite o desprendimento das “proglotes” e liberação dos “ovos” da 

tênia. Para isso, a autora recomenda a utilização de uma tira dupla de tecido 

branco ou amarelo claro, atoalhado, preenchido com fibra sintética, de 

forma a permanecer o aspecto achatado do verme, e posteriormente o a 

tira de tecido é costurado em espaços intercalados, procurando dar idéia 

do corpo comprido, achatado e segmentado da tênia, o que caracteriza o 

Filo e a Classe a que pertence o parasito na sua fase adulta. Na parte 

anterior da tira é fixada uma pequena bola de isopor revestida com tecido 

liso e que representa o escólex (cabeça) do verme, onde são 

caracterizadas estruturas pelas quais o parasito se fixa no intestino 

humano: ganchos e ventosas. Na parte posterior do comprimento da 

maquete, os últimos segmentos são maiores e representam as “proglotes 

grávidas”, que através de um zíper, são preenchidas com minúsculas 

bolinhas de isopor ou similar, representando os milhares de “ovos” ali 

existentes. Os segmentos - “proglotes grávidas” – são presos entre si com 

auxílio de velcrom, simulam o fenômeno da apólise, isto é, o 

desprendimento de partes do corpo do parasito, que são soltos facilmente 

no momento da demonstração. Nesse momento, abrindo-se o zíper, os 

“ovos” ali contidos são liberados para o meio externo e ao se espalharem, 

 representam a “contaminação” no meio ambiente.  (Figura 3).  

       
Figura 3 – Demonstração do uso da maquete de solitária  
(criação: Prof.ª MSc. Rosilda Aparecida Kovaliczn – UEPG, 1999).  
FOTO: KOVALICZN, 1999, a,b. 
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2.4 KIT DE LÂMINAS PERMANENTES E SEMI-PERMANENTES DE TECIDO 

ANIMAL E VEGETAL 

       Integra este trabalho de composição de recursos pedagógicos para o 

ensino de Ciências, também um livro atlas  BIOKIT UEPG: Fotomicrografias & 

Textos (KOVALICZN et. al., 2000) e um conjunto de 50 lâminas permanentes e 

semi-permanentes para microscopia, contendo material biológico de diferentes 

espécies de seres vivos, e que foram fornecidas durante o curso de 

capacitação BIOKIT UEPG, em convênio com a SEED – PR e a UEPG. O 

referido kit encontra-se à disposição dos professores no laboratório da escola. 

(Figura 4). 

 

Figura 4 – Laminário para microscopia ótica e livro didático que descreve as características que 
devem ser observadas nas lâminas presentes no BIOKIT UEPG.  
Foto: ROGENSKI, Rosa. 2008. 

 

  Além dos materiais descritos, durante o desenvolvimento do trabalho, 

foram obtidos, também, representantes dos Cnidários, Moluscos, 

Equinodermos, Artrópodes e Nematelmintos. Stefani et. al.  (1988, p.461) 

propõe atividades relacionadas à sistemática animal através da descrição da 

morfologia externa do animal, seu nome científico e comum: “O aluno observou 

atentamente as características externas dos representantes de Invertebrados,  

desenhou   e descreveu  o que foi analisado  comparando  com a referência 

adotada e reforçando a aprendizagem”.  

Outros materiais pedagógicos como uma cobra em formol, embalagens 

pet, modelos de moléculas (água, gás carbônico, amônia, ozônio) estão 



 12 

expostos no laboratório da escola onde os alunos foram convidados a visitar e 

opinar voluntariamente, sobre o uso desses materiais nas aulas de Ciências. 

 As visitas dos alunos no laboratório ocorreram em períodos de 

aproximadamente 50 minutos, durante os horários de aulas. Em seis horários 

seguidos, distribuídos ao longo de dois dias, cada turma esteve no laboratório 

realizando a tarefa de observar os materiais produzidos e comentar sobre a 

utilização do mesmo nas aulas de Ciências. 

 O fato da apresentação dos materiais terem sido em turmas facilitou o 

processo de obtenção de dados, reduzindo o tempo dispensado nessa tarefa. 

O objetivo em optar por esse tipo de apresentação foi observar o impacto 

produzido pela diversificação dos materiais pedagógicos diante de uma turma 

de jovens. Ao entrarem na sala era possível observar o ar surpreso da maioria 

dos alunos ao se depararem com os materiais expostos. Dessa forma cada 

aluno foi estimulado a observar, a emitir sua opinião, argumentar a favor ou 

contra o uso desses materiais nas aulas de Ciências, trocando idéias com os 

colegas. Cada aluno pode circular livremente pela sala, deter-se mais tempo no 

material que mais lhe chamou atenção, fazer perguntas, levantar hipóteses 

sobre fatos, fenômenos relacionados aos materiais. Os alunos receberam por 

escrito quatro questões para serem respondidas após a visitação no 

laboratório: 

- Dê sua opinião sobre as aulas de Ciências utilizando materiais concretos.  

- Relate sua impressão sobre os materiais didáticos expostos. 

- Qual desses materiais despertou mais seu interesse? Justifique.  

- O que você acha que uma boa aula de Ciências deve ter?  

 

3 RESULTADOS  

 

A professora, na sala de aula fez uma breve explanação teórica sobre os 

materiais pedagógicos expostos no laboratório, explicando aos alunos os 

objetivos desse trabalho e a metodologia dessa proposta de intervenção. 

 A seguir são transcritos trechos dos relatos dos estudantes, identificados 

por A, B, C, D, E e F, de acordo com a turma de pertence do aluno, 

classificação essa estabelecida no Colégio Estadual Santo Antônio: 
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Gostei muito da visita ao laboratório, é muito proveitoso e acho que 
tínhamos que ir lá mais vezes. (aluno 8º série Turma A) 
 
Para mim ta tudo ótimo, só uma sugestão: que a professora indique 
aos professores de Biologia e Ciências que levem os alunos ao 
laboratório, pois todo o material é bem bacana. Acredito que possa 
melhorar muito o aprendizado dos alunos. (aluno 8º série Turma A) 
 
Eu achei muito interessante, pois é uma forma de nos mostrar o 
conhecimento de um modo dinâmico, diferente. (aluno 8º série 
Turma A) 
 
O nosso laboratório estava mesmo precisando de objetos que 
chamasse a nossa atenção e despertasse o nosso interesse.  (aluno 
8º série Turma A) 

 
As opiniões relatadas confirmam a motivação que materiais pedagógicos 

despertam nos alunos. Outras opiniões também são relatadas a seguir: 

Eu achei muito interessante, pois coisas que eu nunca tinha visto eu 
pude ver, e saber mais a respeito. (aluno 8ºsérie Turma B) 
 
Adorei todas as coisas por que é difícil a gente ver ainda mais em 
Imbituva. Se nós tivéssemos aulas assim todos iriam adorar. (aluno 
8º série Turma B) 
 

 Muitos alunos não têm acesso presencial a determinadas regiões do 

Brasil e por isso alguns seres vivos, como por exemplo, os marinhos, não são 

conhecidos de muitos moradores do município de Imbituva. Através de 

esqueletos de animais marinhos, neste trabalho alguns alunos conheceram a 

morfologia, o habitat e enriqueceram o conhecimento científico que já tinham 

adquirido na teoria sobre esses invertebrados: 

 
Foi muito interessante e tenho certeza que servirá muito nas aulas 
de Ciências e Biologia, pois com certeza todos os alunos que 
entrarem no laboratório sairão ou espantados ou muito contentes. 
(aluno 8ºsérie Turma C) 

 

Pelos depoimentos percebe-se que os materiais produzidos e/ou 

adquiridos para o laboratório de Ciências causaram impacto positivo nos 

alunos. O professor percebe quando sua aula está agradando ou não e pode 
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perceber também a satisfação dos alunos expressa em suas fisionomias, nos 

comentários que fazem entre eles e também para o professor: 

 
Eu acho que se nós tivéssemos pelo menos uma aula no 
laboratório por semana conheceríamos muitas coisas legais que 
ainda não temos nenhum conhecimento. (aluno 8º série Turma D) 
 
Achei muito importante, pois em poucos minutos aprendi muito, os 
objetos que foram apresentados são muito importantes para o dia 
a dia, é bom aprender mais sobre eles e eu acho que ao ter  aulas 
sobre os objetos que foram apresentados todos os alunos 
aprenderão  mai .(aluno 8ºsérie Turma E) 

 
Conforme se observa, os alunos são unânimes  nos depoimentos: 

É legal ter uma aula de Ciências com materiais variados não vai ser 
uma aula chata só de teoria. (aluno 8º série Turma F) 
 

Eu acho bom, pois aprende melhor, presta mais atenção nas aulas. 
A matéria quando é muito passada (escrita) ela se torna cansativa 
e muito não entendem nada. (aluno 8º série Turma F) 

 
 Analisando as transcrições, vemos que os estudantes concordam que as 

aulas teóricas não motivam a aprendizagem e que os materiais pedagógicos 

são recursos que enriquecem o trabalho do professor, estimulam o aluno a 

perguntar, despertando o interesse pela Ciência.  

 Contudo, o professor deve tomar cuidado para que esses materiais 

pedagógicos não se tornem meras ilustrações das aulas teóricas. (SEED, 2008 

p. 26). Essa preocupação está explícita no pensamento de Paula (2008, p. 177) 

quando escreve: “precisamos repensar a relação que estabelecemos entre as 

aulas práticas e as aulas teóricas”. Os experimentos não podem ser 

trabalhados como uma receita de bolo. É preciso que o jovem associe leis, 

teorias, conceitos com os materiais pedagógicos e experimentos para que a 

aprendizagem seja de qualidade. A mesma preocupação é encontrada em 

Borges (2007 p. 10) quando escreve “para que as atividades práticas sejam 

efetivas em facilitar a aprendizagem, elas devem ser cuidadosamente 

planejadas, levando em conta os objetivos pretendidos, os recursos disponíveis 

e as idéias prévias dos estudantes sobre o assunto”. Portanto, pode-se concluir 

que diversos autores apresentam a mesma idéia a respeito da importância de 
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se trabalhar aulas práticas vinculadas ao conteúdo desenvolvido na sala de 

aula e na medida do possível, ligada ao contexto social do aluno. O professor 

atento a esses detalhes certamente estará desenvolvendo um trabalho de 

qualidade com seus alunos. 

A opinião geral dos alunos foi de satisfação ao observar os materiais de 

laboratório expostos para serem avaliados por eles. A hipótese inicial, que foi 

confirmada com o desenvolvimento da pesquisa, era a de que os estudantes 

achariam as aulas de Ciências com materiais pedagógicos concretos mais 

interessantes e fáceis de compreender. 

O esqueleto de tartaruga foi um dos modelos que mais chamou atenção 

dos alunos. A maioria referiu-se a ele na resposta que se referia ao material 

que mais despertou a atenção. As demais respostas foram variadas: alguns 

citaram aos equinodermos como animais que nunca haviam visto. Outros 

ficaram admirados com a maquete da Taenia sp, pelo seu comprimento e pela 

criatividade da presença dos “ovos” no formato de minúsculas bolas de isopor, 

contidos nas  últimas proglotes grávidas. 

 Cabe lembrar ainda, que a produção dos materiais pedagógicos propicia 

o uso interdisciplinar dos mesmos, de modo que possam ser utilizados por 

professores de diferentes áreas, favorecendo uma integração dos 

conhecimentos, além de estimular um trabalho cooperativo nas escolas. (ZUIN 

et. al., 2008). 

 De acordo com as Diretrizes Curriculares de Ciências do Estado do 

Paraná, nas aulas práticas os alunos passam a compreender a inter-relação 

entre os conhecimentos físicos, químicos e biológicos envolvidos na explicação 

dos fenômenos naturais, bem como os processos de extração e 

industrialização da matéria prima, os impactos ambientais decorrentes desses 

processos, os materiais usados, os procedimentos dessas atividades e o 

destino dos resíduos. (PARANÁ, 2006 p. 49). Quando o aluno compreende o 

processo ele assimila a informação, se apossa do conhecimento e isso é 

prazeroso para o ser humano e o torna apto a receber mais informações e a 

consolidar a aprendizagem.   
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 Os comentários dos alunos serviram para reforçar a importância dessa 

proposta de intervenção no Colégio Estadual Santo Antônio, em Imbituva, PR, 

pequeno município com apenas 27 000 habitantes, no interior do Estado. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Na escola onde foi desenvolvido o presente trabalho, devido a 

localização geográfica do município de Imbituva, PR, muitos alunos não têm 

acesso ao litoral e alguns deles apenas esporadicamente. A exposição no 

laboratório da escola de espécimes variados de representantes do Reino 

Animalia, muitos deles encontrados ao nível do mar, garantiu que esses 

materiais colocados à disposição de alunos e professores, fossem de grande 

utilidade. Conforme relatos favoráveis das turmas de alunos das 8ª séries do 

ensino fundamental, e que participaram da visitação no laboratório de Ciências 

da escola, essas demonstrações com material didático concreto complementa 

a exposição teórica do assunto abordado em sala de aula.   

 A escolha dos materiais para o laboratório de Ciências aqui mencionado 

cumpre com um dos requisitos das Diretrizes Curriculares de Ciências do 

Estado do Paraná (PARANÁ, 2008), na qual consta que o processo ensino-

aprendizagem é melhor articulado com o uso de modelos didáticos para 

ilustração das aulas teóricas.  
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