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Resumo 

Novas práticas de ensino de ciências e biologia surgem em confluência com as demandas pela 
dinâmica de tornar o aprendizado significativo e adequado às realidades de cada momento 
histórico. Como proposta para uma prática pedagógica diferenciada o professor pode utilizar-
se de artifícios como os modelos didáticos. Estes representam uma forma lúdica de instigar os 
alunos a pensarem e produzirem novos conhecimentos. O referente artigo tem como alvitre 
avaliar a eficiência da utilização de modelos no ensino de ciências e biologia, com a criação 
do modelo pedagógico representando o processo da nidação do embrião no útero, durante a 
realização de uma oficina para a 7ª série do ensino fundamental. Com a coleta de dados desta 
pesquisa, percebeu-se uma melhor interação entre aluno/professor e também aluno/conteúdo, 
o que representa um grande avanço para a melhoria do ensino de ciências e biologia.  
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Abstract 

New ways of teaching science and biology come into confluence with the dynamic demands 
to make learning meaningful and appropriate to the circumstances of each historical moment. 
As a proposal for a differentiated teaching practice the teacher can make use of such devices 
as the didactic models. These represent a playful way to prompt students to think and produce 
new knowledge. The related article is suggestion to evaluate the efficiency of the use of 
models in science education and biology, with the creation of pedagogical model representing 
the process of implantation of the embryo in the uterus, during a workshop for the 7th 
grade.During the data collection for this research, we noticed a better interaction between 
student/teacher and also student/content, which represents a breakthrough for the 
improvement of science education and biology. 
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Introdução 

 

A formação continuada é um processo importante para a melhoria da qualidade do 

ensino, visto que um profissional não encerra sua formação na universidade. Ele buscará 

atualizar e aperfeiçoar os diversos aspectos que lhe competem como profissional docente, 

pois novos conceitos e tecnologias surgem possibilitando a inovação do ensino. O que 

confirmam Júnior e Souza (2009) com o seguinte excerto: 

 
A articulação entre a teoria e a prática é um dos grandes problemas 
discutidos dentro da formação inicial e continuada de professores de ensino 
de ciências. Principalmente naquela fundamentada na racionalidade técnica 
ou acadêmica a partir da qual se compreende que, para formar o professor, 
basta fundamentá-lo teoricamente tanto sobre a ciência a ser ensinada, 
quanto sobre a teoria pedagógica, e este estará preparado para, em sua 
prática para aplicar a teoria aprendida durante a graduação. 

 

Segundo Matos et al. (2009,p. 19), uma das grandes dificuldades encontradas pelos 

professores de biologia é o planejamento e a organização do conteúdo a ser ensinado, de 

forma que esse seja melhor assimilado e aprendido pelos educandos. Em comunhão, Predon e 

Del Pino (2009) embasam ainda, que muitas dessas dificuldades venham da própria formação 

de professor, pois não há muitos espaços nos cursos de licenciaturas para a vivência em novas 

práticas, apesar de tê-las estudado. Com isso, se percebe que a resistência em utilizar 

materiais didáticos vem dentro de outras coisas, da insegurança em aplicá-las e o medo de 

desvincular-se do quadro e do giz.  

Neste sentido é válido que os próprios professores participem em conjunto na 

elaboração de suas aulas, para que ocorra um intercâmbio de ideias, e que estas sejam 

correlacionadas e abrangentes a todos os espectros, no que diz respeito a novas metodologias 

em salas de aula, como os recursos ou materiais didáticos, e que em sequência em suas aulas 

possam ser verificados a validez e o aceite de sua classe. 

A utilização de práticas inovadoras para o ensino de ciências, ainda é vista por muitos 

professores como uma barreira para a evolução da aprendizagem, pois às vezes não condizem 
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com sua formação, conceitos e atitudes para o ensino. Entretanto, mudanças significativas são 

perceptíveis quando se utiliza de uma aula dinâmica com maior participação do aluno, 

aguçando os sentidos, tornando real o que só pode ser visto por figuras em livros didáticos.  

Para Silva (2009), o modelo didático é um objeto descritivo que evidencia as 

proporções das dimensões ensináveis, e também enfatiza que a sua construção é apenas uma 

das etapas para uma proposta mais ampla sobre o trabalho, para que este vise à elaboração de 

seqüências didáticas e características ensináveis, que se espera de seus aprendizes (alunos) a 

desenvolverem. Sendo assim (SOARES, 2010, p. 48), o modelo concebe ao aluno como o 

ativo no processo de construção de conhecimentos, atribuindo ao professor à responsabilidade 

de criar situações que estimulem e facilitem sua aprendizagem.  

Segundo (ORLANDO et al., 2009, p. 2), os modelos biológicos como estruturas 

tridimensionais ou semi-planas (alto relevo) e coloridas, são utilizadas como facilitadoras do 

aprendizado, complementando o conteúdo escrito e as figuras planas e, muitas vezes, 

descoloridas dos livros-texto. Santos et al. (2008) na configuração do modelo didático, diz ser 

este, uma importante ferramenta que pode auxiliar o professor a estabelecer vínculos entre a 

abordagem teórica e sua prática docente. 

Ao escolher modelos como aporte pedagógico o professor, tem a possibilidade de 

trabalhar a interatividade e raciocínio dos estudantes exercitando a mente com uma forma 

lúdica de assimilar novos conhecimentos. Ao mesmo tempo o professor pratica novas 

habilidades, que talvez nunca tenha tentado por falta de alguns fatores, como: tempo de 

elaboração do material, o custo/beneficio para a aquisição dos materiais e a falta de prática 

com novos métodos pedagógicos. Sendo assim (SOUZA, ANDRADE e JÚNIOR, 2008), 

referendam que a utilização de materiais de baixo custo encontrados no cotidiano, pode ser 

aproveitado para tornar a construção do material mais rentável e de fácil confecção.   

Em acréscimo (ORLANDO et al., 2009, p.2) cita que em instituições públicas 

escolares uma alternativa para a falta de laboratórios, seria a montagem de laboratórios que 

possuíssem modelos didáticos que contemplassem uma gama de conteúdos abordados pelo 

professor, sendo possível trazer uma visão mais aproximada dos estudantes, na ausência de 

equipamentos de alto custo. Para o mesmo autor, além:  

...do lado visual, esses modelos permitem que o estudante manipule o 
material, visualizando-o de vários ângulos, melhorando, assim, sua 
compreensão sobre o conteúdo abordado  ... e a própria construção dos 
modelos faz com que os estudantes se preocupem com os detalhes 
intrínsecos do modelo e a melhor forma de representá-lo, revisando o 
conteúdo, além de desenvolver suas habilidades artísticas. (p.2) 
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A construção de modelos para (PERTENCE, SANTOS e JARDIM, 2001, p.222) 

garante melhorias da interpretação geométrica e raciocínio espacial, muito importantes no 

aprendizado, o que torna possível a concepção de montagem do material.  

 

Para Guimarães e Ferreira (2006), ao retratarem o uso de modelos na formação de 

professores de Ciências, constataram que as percepções destes no que se diz sobre modelos 

em sua pesquisa, mudou bastante, como citado em três sentidos pelos autores: 

 i) o papel dos modelos na aprendizagem no próprio curso de graduação;  
ii) o valor da exploração do potencial pedagógico dos modelos no nível 
fundamental e  
iii) a importância dos modelos, como elementos dinâmicos, para o 
desenvolvimento da Ciência. 
 

É fundamental que professores entrem em consenso sobre a utilização de materiais 

didáticos, pois eles são pontos-chave de reforço na melhoria de suas aulas, para que esta seja 

descontraída e possua a participação de todos os alunos em conjunto. Para isso 

(GUIMARÃES, ECHEVERRÍA e MORAES, 2006, p. 303), discutem que a inclusão de 

outros modelos didáticos pode indicar, ainda, um momento de evolução no desenvolvimento 

profissional dos professores de Ciências, mas que estes possam constituir em espaço 

significativo de reflexão sobre a finalidade da educação e sobre as práticas cotidianas de sala 

de aula. 

Em seu trabalho sobre modelos didáticos em biologia Celular e Molecular, 

(ORLANDO et al. 2009), deixa bem evidenciado o sucesso de seu material, e exemplifica 

algumas condições retóricas, para uma futura construção deste arcabouço:  

Os modelos tridimensionais mostraram-se bastante didáticos, pois os 
próprios estudantes obtêm melhor resultado em suas aulas devido à maneira 
diferente pela qual é ensinada a matéria; (p.13) 
Os modelos tridimensionais auxiliam uma melhor visualização e 
compreensão dos conteúdos, sendo fácil de relacionar o todo com as partes e 
as partes com o todo; (p. 13-14) 
O modelo apesar de simplificado, não deve conter aspectos errados ou 
confusos com relação ao tema estudado; (p.12). 
O estudo a partir dos modelos é um processo mais dinâmico e se enfoca num 
modo mais prazeroso de aprendizagem; mais fácil de associações com o 
cotidiano; (p. 13-14) 

 

O aluno (modelizador) pode distinguir dois aspectos complementares no processo de 

modelização: o modelo teórico e o empírico. O modelo teórico relacionado ao caráter 

hipotético, e o modelo empírico resultado de um tratamento de dados, tendo base o modelo 

teórico. (PAZ et al 2006, P. 135). 
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Alguns autores discutem a tipologia de modelos em suas pesquisas para o ensino de 

ciências, e de acordo com seus referenciais citaremos Gilbert e Boulter (1998) que classificam 

os modelos como quatro são eles, o: 

Modelo Mental a representação pessoal e privada de um alvo;  
Modelo Expresso uma versão do modelo mental que se expressa através da 
ação do indivíduo seja pela fala ou escrita; 
Modelo Consensual um modelo expresso subentendido a grupos sociais, 
por exemplo, pertence à comunidade cientifica, e sobre o qual se concorda 
que apresente algum mérito;  
Modelo Pedagógico um modelo especialmente construído e usado para 
auxiliar na compreensão de um modelo consensual. (p. 15 e 16) 
 

Nesse sentido, buscou-se discutir a construção de um modelo didático-pedagógico 

para trabalhar o sistema reprodutor feminino, mostrando como funciona a luta do 

espermatozóide pela vida, todos os processos envolvidos desde a ejaculação até a nidação do 

embrião no útero. Desta forma, teremos uma perspectiva diferenciada de ensino-

aprendizagem para uma aula mais atraente, que confluencie ações aprendidas e aplicadas na 

construção do modelo, estreitando a relação professor/aluno em sala de aula.  

  

Metodologia 
 

O planejamento, desenvolvimento e execução são etapas fundamentais para a 

elaboração de um material didático. Como parte do planejamento, explorou-se pesquisas que 

abordassem modelos didático-pedagógicos como forma de ensino-aprendizagem. Em seguida, 

delimitou-se um tema de importância relevante e que chamasse a atenção dos alunos para o 

processo de construção. A partir da análise, optou-se por representar o sistema reprodutor 

feminino de forma que os alunos compreendessem o processo de nidação do embrião durante 

as etapas iniciais da gestação. 

Para a construção do modelo foi necessária a coleta de materiais reaproveitáveis e de 

baixo custo que pudessem ser encontrado no cotidiano, entre estes utilizou-se isopor de 

geladeira e de computadores, papelão, cola, arame,  massa de modelar, cartolina, lápis de cor, 

tinta guache, estilete e tesoura. A partir disso, construiu-se um modelo previamente para 

servir como base a oficina.  

A aplicação do material foi feita nas dependências da Universidade Federal de 

Sergipe, Campus Professor Alberto Carvalho, Itabaiana-SE, para 20 alunos da 7ª série do 

ensino fundamental da Escola Municipal Maria Irene Tavares, durante a realização de uma 

oficina intitulada “A luta pela vida: da fecundação à nidação” na VII Semana de Extensão, 

entre os dias 14 e 15 de setembro de 2010. A avaliação das atividades foi feita através da 
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observação dos ministrantes as reações, atitudes e diálogos dos alunos durante o 

desenvolvimento da prática. 

 

 

 

Resultados e Discussões 
 

No primeiro dia, ao iniciar a oficina, fez-se uma dinâmica para descontração, 

entrosamento e apresentação dos participantes, onde estes teriam que notar qual reflexão a 

dinâmica trazia em seu contexto. A dinâmica escolhida foi a do “LENHADOR”, que corta as 

árvores da floresta. Então, inicialmente, foi sugerido por um dos ministrantes o nome de 20 

árvores seguindo a quantidade dos alunos, sendo que ninguém deveria contar o nome da sua 

referida árvore para o seu colega. Logo em seguida, a turma se organizou em círculo, pondo 

os braços sobre as costas de seus companheiros, no intuito de que, quando o lenhador que 

seria o outro ministrante e não conhecia qual era a “Árvore” em questão, cantava uma música 

“O lenhador foi a floresta, dentre muitas árvores, escolheu uma e a derrubou...”, e logo em 

seguida, o lenhador citava o nome da árvore, e pela lógica implícita na dinâmica, quando se 

corta uma árvore ela cai, e como os alunos estavam enlaçados pelos braços, quando cada 

árvore citada era derrubada, as outras “árvores”, a deveriam sustentar. De forma, geral a 

dinâmica seguiu nesse passo. Depois de derrubada as “árvores”, instigou-se o intuito de qual 

foi o aprendizado; ao mostrar que mesmo em muita quantidade até a última unidade da 

“árvore”, todos estavam a se sustentar. Mostrando a moral que, precisamos sempre dos 

amigos e pessoas mais próximas, pois são elas que vão nos ajudar nos momentos mais 

difíceis.  

Logo após a dinâmica, apresentou-se uma parte teórica através de slides e vídeos sobre 

o assunto abordado, abrangendo o sistema reprodutor feminino de forma geral, o processo de 

desenvolvimento do embrião, a nidação, e alguns questionamentos sobre aborto e 

adolescência. Nestes momentos foi utilizado o modelo confeccionado pelos autores do artigo, 

demonstrando como ocorre a fecundação, os estágios de desenvolvimento do embrião e o 

aborto.  Em seguida, os alunos foram levados a uma visita ao Laboratório de Ensino do 

Departamento de Biociências, no mesmo campus, para que estes pudessem observar alguns 

fetos decorrentes de abortos que foram doados a universidade. 

No segundo dia, dividiram-se os alunos em quatro grupos de cinco pessoas para que 

eles pudessem confeccionar seus modelos, mais simples, entretanto, não menos importante, 
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pois nesse momento eles colocaram em prática tudo o que aprenderam na oficina. Após a 

confecção os grupos apresentaram seus modelos explicando como ocorre o processo 

envolvido na nidação. 

A partir da análise das reações, atitudes e diálogos dos alunos durante o 

desenvolvimento da prática, percebeu-se que modelos são positivos para o ensino de ciências, 

visto que o envolvimento dos alunos na dinâmica da confecção até o resultado final promove 

um aprendizado significativo em relação a conceitos que eles possuíam muita dificuldade em 

assimilar. Durante o processo de elaboração muitas dúvidas foram questionadas e 

esclarecidas, alguns conceitos prévios foram substituídos por novos conceitos ainda não 

discutidos pelo professor, pois estes se encontravam de maneira errônea dentro das falas 

restritas dos alunos. 

Alguns dados podem ser apresentados em relação às falas dos alunos durante a 

produção do material. Direcionou-se a apresentação de 6 falas consideradas importantes para 

o embasamento do sucesso do material, assim como também discutiu-se relacionando-as com 

aspectos positivos e negativos. 

Para referir-se aos alunos denominaremos de A1, A2, A3, A4, A5 e A6, as suas 

respectivas falas: 

A1: Nunca pensei que tinha muitas coisas na gravidez... assim sabe... coisa que 
nunca ouvi falar.  
A2: Eu nunca sabia que o embrião tinha a nidação... ai meio que cola no útero. 
 

Segundo as falas dos alunos A1 e A2, percebe-se que seus conhecimentos sobre o 

assunto eram restrito e superficial, no que tange em relação a alguns conceitos abordados na 

oficina. Em sua pesquisa sobre modelos com professores de Ciências, Guimarães e Ferreira 

(2006), constataram que a percepção dos alunos graduandos acerca de modelos é vista em três 

pontos, são eles: 

i) O papel dos modelos na aprendizagem no próprio curso de graduação;  
ii) O valor da exploração do potencial pedagógico dos modelos no nível 
fundamental e; 
iii) A importância dos modelos, como elementos dinâmicos, para o 
desenvolvimento da Ciência. (p.2) 
 

Analisando os dados de Guimarães e Ferreira (2006), podemos assimilar seus 

resultados com as falas supracitadas, visto que os pontos abordados encaixam-se com a nova 

forma pedagógica abordada na oficina diante dos discursos dos alunos.  
 

A3: Nossos professores não ensinam a gente com isso... desse jeito. 
A4: Eu gostei muito de estudar com esse negoço... por que no livro é diferente... ai é 
mais difícil. 
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As falas dos alunos A3 e A4 referem-se à forma mecânica a qual o referido assunto é 

trabalhado pelos professores, utilizando-se apenas o livro didático como recurso pedagógico. 

Segundo Baptista (2003) os professores não podem deter-se somente ao livro didático, pois 

este muitas vezes não relaciona o conteúdo com o cotidiano do aluno e faz com que os 

docentes tornem-se meros copiadores de seus textos. Nesse ponto, enfatiza-se a importância 

da utilização de outros recursos, como modelos, jogos, brincadeiras, textos complementares, 

vídeos, paródias e pesquisas bibliográficas para quebrar a mecanicidade da aula e diversificar 

as formas de ensino-aprendizagem. 
 

A5: Aprendi bastante fazeno esse sistema reprodutor 
A6: Gostei de fazê as células do desenvolvimento... é bem interessante. 

 

As falas dos alunos A5 e A6 evidenciam a satisfação e o prazer em fazer algo novo e 

diferente, saindo do modelo tradicional de ensino, onde o professor escreve e o aluno copia. 

Este é o ponto clímax da aplicação de modelos, pois o envolvimento do aluno o torna um 

participante produtor ativo enredado diretamente com o conhecimento de novos termos e 

conceitos.  

Como ponto negativo, viu-se à resistência de início de alguns alunos em fazer o 

material, pois estes achavam que era coisa de “criança” e que eles não fariam, pois não 

condizia com o seu grau de maturidade. Entretanto, após a explicação e demonstração do 

modelo pronto, eles sentiram-se entusiasmados em participar na construção de seus próprios 

modelos. 

 
Considerações finais 
 

Novas práticas de ensino de ciências e biologia surgem em confluência com demandas 

pela dinâmica de para tornar o aprendizado significativo e adequado às realidades de cada 

momento histórico. Com isso modelos didático-pedagógicos são ferramentas chave para um 

ensino inovador e diferenciado do modelo tradicionalista de ensino. 

Sabe-se que todo material didático leva tempo e tem um custo/beneficio para o 

professor, materiais alternativos são fundamentais para confecção e diminuição dos gastos. 

Em relação ao tempo, os materiais podem ser desenvolvidos parcialmente ou em conjunto 

com outros professores e até mesmo com seus alunos, visto que este é um dos pontos 

principais para a aprendizagem, a participação do aluno durante a confecção. 

Portanto, percebe-se a devida importância da construção de modelos para serem 

utilizados nas aulas, diante disso, o professor perceberá que prenderá a atenção de seus 

alunos, que são instigados a pesquisar e a produzir.  
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