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Resumo 
 
Na metodologia tradicional, considera-se o aluno como recebedor de 
conhecimento e na investigativa faz-se com que o aluno busque respostas para 
suas próprias perguntas. O principal objetivo é analisar as metodologias utilizadas 
pelos professores em aulas de Ciências e Biologia. A obtenção dos dados 
realizou-se com métodos qualitativos e quantitativos, encerrando a pesquisa com 
saldo positivo, onde os professores em sua maioria utilizam algum dos métodos 
apresentados na pesquisa durante as aulas. 
 
Palavras-chave: Modelos e Visitas Didáticas, Ensino Fundamental II e Médio, 
Métodos Educativos 
 
Abstract  
 
In traditional methodology, the student is considered as the recipient of knowledge 
and in research, the student is asked to seek answers to his or her own questions. 
The main objective is to analyze the methodologies used by teachers in Science 
and Biology classes. Data collection was done with qualitative and quantitative 
methods, ending the research with a positive balance, where the majority of 
teachers used some of the methods presented in the research during the classes. 
 
Keywords: Models and Teaching Visits, Elementary and Secondary Education, 
Educational Methods 
 

Introdução 

O ensino de Ciências e Biologia nos dias de hoje vem acompanhado de 

muitos desafios dentro da sala de aula, entre eles, encontra-se a realização de 

atividades práticas, onde os professores não estão ou não são totalmente adeptos 

ou capacitados para realizarem aulas práticas (VASCONCELOS et al., 2002).  

Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica (2008), podemos 

observar que no ensino de Ciências e Biologia no Ensino Fundamental II e Médio, 

muitos recursos são utilizados para a explicação de conteúdos como células e 

fotossíntese, mas pouco se fala na utilização de recursos didáticos para 

elucidação de assuntos como a classificação dos animais, reconhecimento e 

diferenciação de animais cartilaginosos e ósseos, tipos de reprodução, entre 

outros conteúdos relacionados a animais. 



Com toda problemática enfrentada com a manipulação de animais, 

ressalta-se sua utilização para explicar conceitos internos ou externos dos 

mesmos, como por exemplo, localização de órgãos, tecidos e suas funções, 

utilização essa que segundo Ferrari e Pechula (2014), permite aos alunos um 

entendimento por completo de animais em sua estrutura morfológica.  

Diante disso, a problemática a ser respondida nessa pesquisa é: Por que 

não utilizar recursos didáticos que envolvam animais como meios facilitadores de 

aprendizagem? 

 

Objetivo 

• Investigar o uso de animais como instrumentos facilitadores da 

aprendizagem dos conceitos de Ciências e Biologia nas escolas. 

• Verificar as qualificações dos profissionais envolvidos na pesquisa, bem 

como suas opiniões a respeito do tema.  

• Identificar as metodologias e estratégias utilizadas durante as aulas e quais 

as contribuições os métodos em pesquisa podem trazer para o processo 

de ensino-aprendizagem. 

 

Método 

A coleta de dados, ocorreu com a entrega a um total de 14 professores do 

Ensino Fundamental II e Médio de 5 colégios do município de Apucarana – PR, 

sendo 3 particulares e 2 estaduais, um questionário contendo 6 questões, sendo 5 

questões objetivas e 1 dissertativa, ambas relacionadas ao tema, além de 

questões para coleta de dados profissionais e pessoais. 

Para análise dos dados dos questionários, foram utilizados os métodos 

quantitativos e qualitativos. Segundo autores, com essas metodologias obtém-se 

diversos resultados e opiniões, e faz com que se verifique a relação da realidade 

do objeto de estudo, e permite a comparação com as respostas obtidas (RAMOS, 

RAMOS, BUSNELLO, 2005). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa sob nº de protocolo: 74068317.4.0000.5216 e nº de parecer: 2.237.809. 

 

 

 



Resultados  

Gráfico 1 - A respeito da utilização de animais em aula 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2017. 

Esperava-se que esses resultados fossem positivos a utilização de 

animais durante as aulas, foi surpreendente a quantidade de profissionais da área 

que não fazem uso de nenhum animal em aula, independente da didática 

utilizada. 

Gráfico 2 - Em relação a necessidade da utilização de animais em aula 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2017. 

De uma maneira inesperada, alguns profissionais demonstraram falta de 

conhecimento em relação a existência de métodos práticos para se explicar 

conteúdos que se referem a animais. Em contrapartida a isso, mais da metade, 

72%, veem como necessário o uso de animais durante as aulas. 

20%

7%

7%

13%53%

Utilizo animais em aula, quando
necessário
Utilizo animais taxidermizados em
aula, quando necessário
Utilizo animais conservados em via
úmida em aula, quando necessário
Realizo visitas didáticas a parques
zoológicos, museus, quando cabível
Não são utilizados animais em aula

72%

21%

7% 0% Necessário

Necessário, porém faltam recurso para
essas práticas

Desnecessário, pois os métodos
existentes não são viáveis ao uso

Não possuo conhecimento a respeito
do tema



Gráfico 3 - Qual dos métodos é considerado o mais viável a ser utilizado 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2017. 

Em se tratando dos métodos viáveis à utilização de animais em aula, os 

resultados foram parecidos, porém, dos três métodos apresentados aos (as) 

professores (as), a maioria alegou não utilizar nenhum deles. 

 

Transcrição das Opiniões a Respeito da Pesquisa: 

 

P7: A utilização de animais em aulas de Ciências e Biologia faz-se 
necessária, visto que o aluno, aprende com mais facilidade o 
conteúdo, quando há exposição do material prático. A pesquisa foi 
muito importante para trazer à tona, um assunto de interesse do 
aluno, professor e da instituição de ensino. Parabéns pelo trabalho 
e sucesso em sua caminhada. Obrigada.1 
 

A profissional tem pleno consentimento de que é necessário a parte 

prática para facilitar o aprendizado dos alunos e fez referência a um dos pontos 

mais importantes que estão relacionados ao professor, o interesse em possuir 

métodos alternativos e que facilitem a aprendizagem.  

 

P10: O colégio não tem material para esse tipo de experiências. A 
sugestão é interessante para nossas aulas porém nunca foi 
realizada.2 
 

Levando em conta esse comentário, pode ser que realmente faltem 

materiais para professores de Ciências e Biologia utilizarem em aulas práticas na 

                                                           
1
 Professora da rede particular de ensino 

2
 Professora da rede estadual de ensino 
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rede estadual de ensino, mas também é necessário estar ciente que, o principal 

meio portador de metodologias e artifícios durante as aulas é o professor.  

 

Conclusão 

Com base nas respostas obtidas com a aplicação dos questionários, 

pode-se dizer que o resultado final para a pesquisa foi positivo, visto que 86% dos 

entrevistados realizam aulas teóricas em conjunto com aulas práticas, fazendo 

com que os alunos consigam assimilar de uma maneira mais simples e divertida 

os conteúdos teóricos previamente vistos. 

Sobre os métodos utilizados pelos professores para as aulas que 

envolvam animais como tema, 72% dos entrevistados disseram que a utilização 

de animais em aulas é sim necessária, e exatamente isso é o que se buscava, 

mas alguns números, embora que pequenos devem ser levados em conta e 

repensados.  

O desenvolvimento de aulas práticas relacionadas aos animais devem ser 

implementadas as aulas teóricas não apenas pela parte lúdica, as aulas práticas 

servem para que os alunos possam ter contato direto com animais dos mais 

diferentes reinos, das espécies mais difíceis de se encontrar no dia a dia, e isso 

acaba acontecendo com as visitas didáticas a parques zoológicos, museus e até 

mesmo laboratórios de faculdades. 
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