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INTRODUÇÃO

O ato delecionarenvolveumasériedehabilidadesquedevem ser

desenvolvidaspeloprofessordurantesuapreparaçãoprofissional.Dentreelas,

destaca-seahabilidadedetornarclarooconteúdoaserensinado,trazendo

paraassalasdeaularecursosdidáticosquefacilitem acompreensãoparaos

alunos.

Levandoem contaarealidadedasescolaspúblicasnaatualidade,pode-

seperceberquenamaioriadasvezesnãoháum espaçoadequadoparao

desenvolvimentodeaulaspráticasdequalidade,oqueacabaprejudicandoem

parteoaprendizadoefetivodediversosconteúdos,umavezqueapráticaé

umaimportantealiadano processo deensino deestruturasdedimensão

microscópicaseprocessosquenãopodem serobservadosaolhonu.Afalta

de laboratórios na maioria das escolas dificulta o entendimento destes

aspectos,porém “aexistênciadesseslaboratóriosé,viaderegra,restritaaos

colégiosparticularesdealtoníveldasgrandescapitaisbrasileiras”(ORLANDO

etal.,2009).Sendo assim,é de suma importância que os professores

desenvolvam suacriatividadeparalidarcom estasadversidades.

Com base nessa realidade,no ano de 2017,o PIBID (Programa

Institucionalde Bolsa de Iniciação à Docência) de Biologia da UFG

(UniversidadeFederaldeGoiás),RegionalJataí,queatuavanoCEPI(Centrode

Ensino de Período Integral)José Feliciano Ferreira,propôs uma atividade

práticaparaoensinodezoologiamaisespecificamentesobreoFiloAnnelida,



apósvivenciarassituaçõesdedificuldadesnadisciplinadebiologianaáreade

zoologiacitadasdentrodoambienteescolar.

BASETEÓRICA

A Alfabetização Científica,processo contínuo de conhecimentos

necessáriosatodososindivíduosqueconvivem em sociedade,tem um papel

fundamentalnoprocessodeensino-aprendizagem,eaexecuçãodenovas

práticaseducativaspodeajudarasuperarosobstáculosexistentesneste

processo(PEDROSO,2009).

Muitotem sidodiscutidoatualmenteacercadepráticaspedagógicas

diferenciadasqueauxiliem noprocessodeaprendizagem dosalunosdeEnsino

MédionadisciplinadeBiologia,afaltadelaboratóriose/ouequipamentosem

muitasescolastornaseuensinoaindamaisdesafiador(ORLANDOet.al,2009).

OBrasilpossuiumadasmaioresriquezasnaturaisdomundo(FREITAS,

2009),entretantooensinosobreessabiodiversidadenaescolaaindaéfalho

(SEIFFERT-SANTOS,2010).Estesconteúdoszoológicoscontribuem paraevitar

concepçõeserrôneassobreosanimais(SANTOS,2017).Afalhadepráticas

envolvendozoologiaépreocupanteem funçãodequeaeducaçãoéumadas

mais poderosas ferramentas para a conservação e preservação da

biodiversidade.

NoensinodeCiênciasNaturais,ondeestásituadooEnsinodeZoologia,

observamosquesofrecom umasériedeproblemas,taiscomo:ousoexclusivo

dolivrodidático,aexposiçãooralcomoúnicorecursoporpartedoprofessor

para ministraros conteúdos de Zoologia em sala de aula e a falta de

laboratórioseespaçosnãoformais(ARAÚJOetal.,2011).

OBJETIVOS

 Despertaro interesse dos alunos para o estudo da Zoologia dos

Invertebrados;



 Trazerumaabordagem deconteúdodiferenciadaparaosestudantes;

 Promoverinteraçõesem grupo.

METODOLOGIA

Asaulaslecionadasforam nototaldequatroparaturmasdosegundoano

doensinomédio.Tentandotrazernovaspossibilidadesdeensinodezoologia,foi

propostoparaosalunosumamodalidadedidáticapoucoexplorada,asaulas

práticas.

Segundo(KRASILCHIK,2008)asaulaspráticasdespertam emantem o

interesse dos alunos;envolve os estudantes em investigações cientificas;

fortaleceacapacidadederesolverproblemas,compreendendoassim conceitos

básicosedesenvolvendohabilidades.

Nafaltadeum laboratóriodentrodaescola,asaulasforam realizadas

dentrodassalascom osseguintesmateriais:minhocasvivas,pedaçosdeisopor,

bisturis,alfineteselupaeletrônica.Aaulapráticatinhacomopontodepartidaa

dissecação das minhocas para a análise das estruturas anatômicas e

observaçõesdascaracterísticasdo filo quecompreendeasminhocaso filo

Annelida.ParatantohouveexplicaçõessobreBioética,partedaciênciaquevisa

cuidados e proteção em diversas situações de crueldade (LIMA,2016).Isso

possibilitouparaosalunosumasituaçãode“reflexãomultidisciplinarsobreos

limitesdeatuaçãodoserhumanoparacom osanimaisnão-humanos”(FEIJÓet

al.,2008,p.11).Apósessasreflexõesediscussõesasminhocasforam colocadas

em soluçãoálcool70%paraimporlimitesdedoresofrimento,assim estasforam

aóbitoseguindoasorientaçõesbásicasdabioética.

Foram separadosem 5gruposde6alunosem cadaturma;cadagrupo

recebiaumaminhocanaqualeracolocadoum alfineteem cadaextremidadedo

animalfixando-onaplacadeisopor,em seguidaerafeitoum cortelongitudinalem

todoocorpodoanimal,ecomeçandoaabrirealfinetarsuapele,expondoas

estruturasanatômicasinternasdaminhoca.

Nofinaldadissecaçãooseducandosdesenhavam asestruturasinternase

identificavam com onome,além deresponderem algumasperguntasem relação



acaracterísticasdofiloAnnelidaeaimportânciadaminhocaparaosolo.

RESULTADOSEDISCUSSÃO

Énecessárioqueoestudantetenhaacessoaum ensinodequalidade,

abordandoaspectosteóricosepráticosdotemaestudado.Paraqueissoseja

possível,oprofessordevebuscarpráticaspedagógicasqueoauxiliem na

construçãodoconhecimentodosalunos,procurandoinovarsuasaulascom

diferentes propostas de ensino,e não apenas com métodos tradicionais

(CARDOSOet.al,2017).

AdisciplinadeZoologiaconstitui-senoestudodaDiversidadeAnimale,

deacordocom PorePor(1985),afaltademodalidadesdidáticasdiferentesde

ensino,quesaiam deaulasexpositivasacabaporfavoreceraprevalênciade

um ensinodebaixaqualidadeepoucoatrativoparaosestudantes,eacabapor

explorarunicamente o caráterdescritivo da Zoologia,não indo além das

possibilidadesaserem estudadasnessaáreadeconhecimento(OLIVEIRA,

2011).

Estudar os invertebrados é conhecer relações filogenéticas,entender

derivaçõesgradativasdascaracterísticasfisiológicasemorfológicasdos

seres vivos, compreender a importância de eventos históricos que

possibilitaram a evolução das espécies,é compreendera linguagem da

natureza.Ensinaressa temática no ensino fundamentalde forma não

descritiva e apenas teórica,desvinculada da memorização excessiva de

conceitos e nomes científicos,torna-se um grande desafio para os

educadores,porse tratarde um conteúdo bastante amplo e complexo

(RICHTER,et.at.,p.1767,2014).

Aulaspráticaquevisem àorganizaçãodeexperimentospodesuperara

concepçãoempiristaqueentendequeoconhecimentoseoriginaunicamentea

partirdaobservaçãoe,com issopoderelacionaroconteúdoaseraprendido

com os conhecimentos prévios dos alunos contribuindo para um ensino-

aprendizagem qualificado(POSSOBOM,2003).

Com adissecaçãotornouvisíveisalgunsórgãosinternosdaminhoca,

comocoração,moelaeintestino.Osalunosidentificaram osórgãosecom a



ajudadosbolsistasreexaminaram asprincipaisfunçõesdosórgãosanalisados.

Aotérminodaaulafoirealizadaumadiscussãoabordandoquestõesvoltadasa

circulaçãosanguíneadaminhoca,excreçãoerespiração.

Assim comopreconizam SilvaeZanon(2000)também foiarticuladoà

teoriacom aprática,diálogoesignificaçãoconceitual.Aoterminodaaulaos

alunoselaboraram um relatóriosimples,sobreoaprendizadoadquiridocom a

práticadedissecaçãodeumaminhocaerespondendosobreascaracterísticas

dofiloAnnelidaeaimportânciadaminhocaparaosolo.

Essasaulas,decertaformapornãoserem semprefeitasnaescola,se

tornaram inovadorasecom issoestimulavam acriatividadeereflexãodos

alunos,contextualizando o conteúdo disciplinare dando significado ao

conteúdonarealidadedosalunos.Duranteasatividadesrealizadas,sempre

houveumaintensatrocaentreosbolsistasdoPIBIDeoseducandos.

CONSIDERAÇÕESFINAIS

Trazerestetipodemodalidadedidáticaquefaltavadentrodadisciplina

deBiologiaeprincipalmentenaáreadeZoologiadespertouacuriosidadepor

temasatéentãodesconhecidos,desfazendoaideiadequeaZoologiaéuma

matériadifícildeserestudada,fazendoperceberumaausêncianoslivros

didáticosdeexperimentaçãoquepodeseraliadaàpráticaedesenvolvidano

âmbitoescolardosalunos,fazendo-ospensarnaBiologiademaneiraintegrada.
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