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RESUMO

Este trabalho traz o relato de experiência de estudantes do curso de Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade
Federal de Sergipe ao ofertarem um minicurso com o tema: A CÉLULA VEGETAL E SUA MAQUINARIA ATIVA. No
qual, foram obtidos resultados referente às perspectivas dos alunos com relação ao curso ofertado e metodologias
utilizadas, com um enfoque na aplicação de um jogo didático a fim de proporcionar a fixação do conteúdo e obtenção
de aprendizagem significativa por meio do uso de esquemas que facilitem o entendimento de um assunto abstrato.
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ABSTRACT

This work brings the experience report of students of the Biological Sciences course of the Federal University of
Sergipe to offer a mini course called: A CÉLULA VEGETAL E SUA MAQUINARIA ATIVA. Thus, results were obtained
regarding the perspectives of the students in relation to the course offered and methodologies used, with a focus on the
application of a didactic game in order to provide content fixation and achievement of meaningful learning through the
use of schemes that facilitate the understanding of an abstract subject.
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1. INTRODUÇÃO
O presente texto, aqui apresentado em forma de relato de experiência, vem descrevendo a realização de um
minicurso no dia sete de março de dois mil e dezessete no evento: Jornada Esportiva, Cultural e Científica do Colégio
de Aplicação (JECCCA), situado na Universidade Federal de Sergipe campus São Cristóvão, no qual foi abordado o
tema Citologia no ensino de Biologia no segundo ano do Ensino Médio. Este traz também a metodologia utilizada, a
fim de obter um melhor rendimento em relação à compreensão do supracitado conteúdo.

No segundo ano do ensino médio, Citologia é considerada por diversos alunos um assunto da biologia de abordagem
abstrata, o que na maioria das vezes se torna um motivo de aversão ao conteúdo quando este é trabalhado em sala
de aula. Talvez isso se dê também às variações de nomes e funções de organelas inicialmente desconhecidos, que se
aplicam ao assunto, fatores estes que nos leva a entender o possível motivo da dificuldade de aprendizado dos alunos
em relação ao tema.

Para tanto, há uma necessidade de que o tema seja abordado em sala de aula com uma linguagem simples, de
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preferência acompanhada de imagens ilustrativas ou objetos concretos, de modo a facilitar a compreensão do mesmo.
Pois ao ver, e não só imaginar, o aluno consegue relacionar o que é dito pelo professor ao objeto ou imagem que lhes
é apresentado.

Sabe-se que em Flemming (2004) aplicação de minicursos pode se estabelecer uma interação dos alunos,
mediadores, materiais apresentados e todos os envolvidos neste, de forma didática, de modo a promover o
conhecimento associado à ilustração de concepções adotadas, assim como, o desenvolvimento da criatividade em
relação ao conteúdo abordado com a aplicação de jogos didáticos em sala de aula.

É sabido que há uma dificuldade em se estabelecer o conhecimento científico propriamente dito no âmbito escolar,
talvez isso se dê pelo modelo de educação atual, por despreparo na formação acadêmica dos profissionais de ensino,
ou mesmo por não existir subsídios como, materiais e sistemática para o desenvolvimento deste. Ao mesmo tempo
em que, sabe-se da importância que se tem em realizar isto com clareza e os efeitos de uma sociedade que pensa
cientificamente.

A alfabetização científica é uma das formas principais de se estabelecer vínculos entre
ciência, educação e sociedade, e seus conceitos são bastante utilizados na literatura de
estudos sobre o ensino de ciências por diversos autores. Os conceitos vão desde os de
caráter restrito, onde a alfabetização se configura apenas com a capacidade de reconhecer
fórmulas e dar definições corretas, até conceitos mais abrangentes, que incluem a
necessária aquisição de compreensões sobre a natureza da ciência e suas dimensões
sociais e históricas Matthews (1994, apud CONCEIÇÃO et. al, 2010).

Em relação a isso, percebe-se a necessidade de procurar formas de abordagem dos conteúdos científicos, de modo
que fiquem cada vez mais claros e acessíveis para os alunos, de maneira que estes, não se tornem avessos inclusive
a conteúdos de ciências e biologia.

A aplicação de jogos didáticos na realização de minicursos permite que um conteúdo antes visto como
incompreensível, seja compreendido através da interação entre os alunos e associação do conteúdo que lhes é
apresentado de forma concreta, pondo em prática conceitos de teoria da aprendizagem como a apresentada pelo
psicólogo russo Lev Vygotsky.

Desse modo, é válido ressaltar, que a utilização dos supracitados, viabiliza interação aluno-aluno e aluno-professor,
de forma a mediar o conteúdo como forma de construção de conhecimento coletivo, inclusive o científico.

Ser alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem em que está escrita a natureza. Um analfabeto científico é
aquele incapaz de uma leitura do universo. (CHASSOT, 2003, p. 91). O autor afirma que seria desejável que os
alfabetizados cientificamente adquirissem não somente uma facilitada leitura do mundo em que vivem, mas que
também compreendessem as necessidades de transformá&8208;lo e, preferencialmente, transformá&8208;lo em algo
melhor. (CONCEIÇÃO, 2010, p. 3). Pensando nisso, os jogos didáticos, podem propiciar o intermédio desse tipo de
conhecimento e compreensão de forma lúdica e interativa, a partir da construção de saberes.

Assim, o brincar dotado de natureza livre, parece incompatibilizar-se com a busca de
resultados, de modo que, o simples ato de brincar, não representa nenhuma aspiração
pedagógica ou educativa, hora que, o brinquedo só torna-se um recurso pedagógico,
quando utilizado com um sentido prático pré-definido e uma metodologia pré-estabelecida.
Nesse contexto, fica explicita a relevância do jogo no processo de construção e difusão do
conhecimento, na educação infantil. O jogo potencializa e promove a exploração do
conhecimento, por contar com a motivação interna, típica do lúdico, utilizando como
recursos estímulos internos e a influência de parceiros, bem como a sistematização de
conceitos, ao utilizar de modo metafórico a forma lúdica, para estimular a busca e a
curiosidade da criança (SOUZA; COSTA; SANTOS, 2013, p.2).

Lembrando que, o professor exerce um importante papel, ao mediar o conhecimento a partir da utilização dessas
ferramentas educativas, considerando que um bom planejamento e direcionamento da atividade, potencializa sua
aplicação, atendendo efetivamente aos objetivos desejados.
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O jogo de classe, quando bem orientado e oportuno, é um recurso eficiente para o desenvolvimento do processo
ensino-aprendizagem. Existem jogos que são verdadeiros exercícios de fixação. Por outro lado, existem jogos que
auxiliam o professor a introduzir um novo conteúdo ou torna-se uma motivação para a posterior introdução de um
novo conteúdo (FLEMMING, 2004, p. 6). Lembrando que o professor exerce um importante papel, ao mediar o
conhecimento a partir da utilização dessas ferramentas educativas.

Toda prática educativa traz em si uma teoria do conhecimento. Esta é uma afirmação incontestável e mais
incontestável ainda quando referida à prática educativa escolar (DARSIE, 1999, p. 9). Diante disto, o presente relatório
tem como objetivo elucidar a importância de aplicação de jogos didáticos como ferramenta de estabelecer
estreitamento entre o aluno e o conteúdo abordado de forma lúdica, porém, previamente contextualizada e com a
finalidade de promover o aprendizado interativo de conteúdos científicos abstratos.

1. MATERIAL E MÉTODOS
O minicurso teve como público alvo alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio de Aplicação (CODAP) com
um número de 20 vagas ofertadas.

O curso foi dividido em duas etapas, sendo uma teórica e outra prática, na parte teórica foram abordadas as funções e
estruturas das organelas celulares tanto das células animais quanto das células vegetais. Neste trabalho foi dado um
enfoque maior às células vegetais devido à facilidade de abordar quase todas as organelas (com exceção dos
centríolos) presentes nas células animais em uma única peça, uma vez que as estruturas destas também estão
presentes nas células vegetais.

Na parte prática os alunos foram separados em dois grupos para que fosse aplicado um jogo didático denominado
“Conheciência”. O jogo era constituído de um conjunto de perguntas referente às organelas celulares e suas funções e
cada grupo recebeu um esquema de uma célula vegetal concreta estilizada que deveria ser montado conforme os
alunos acertassem as perguntas a eles direcionadas.

A cada acerto os alunos ganhavam a organela em questão para a montagem da sua célula vegetal, caso o grupo
errasse, a chance de resposta iria para o grupo concorrente. O jogo compunha também, de um circuito simples que
era utilizado para decidir qual dos grupos iria responder à pergunta, neste circuito o primeiro aluno a apertar o botão,
acendia uma lâmpada que automaticamente inibia a lâmpada do grupo concorrente de funcionar, assim o grupo que
efetuava o aperto mais rápido tinha o direito de responder à pergunta.

1. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1- Relatos do Minicurso

Participou da oficina um total de sete alunos, sendo destes três do sexo masculino e quatro do sexo feminino; antes
da parte teórica um questionário diagnóstico foi aplicado a fim de perceber qual o grau de conhecimento dos alunos
sobre o assunto, havia apenas três questões, sendo essas:

1. Qual a principal diferença entre células Eucarióticas e Procarióticas
2. Descreva da maneira que preferir uma célula vegetal e animal se possível explicando as funções das

estruturas que lembrar.
3. Esquematize uma célula animal e vegetal apontando suas partes.

As mesmas perguntas foram feitas para estes alunos após apresentação do minicurso, a fim de comparar se houve
alguma aprendizagem significativa por parte dos alunos. Durante a parte teórica os alunos relataram não saber muito
sobre citologia, segundo eles o ensino fundamental e o primeiro ano do ensino médio foram complicados para o
aprendizado deste tema. Durante a aula teórica os alunos demonstraram bastante interesse na aula, pois se
apresentaram focados e faziam muitos questionamentos, bem como anotações, consequência de interesse evidente.
Após a realização da aula teórica deu-se início a parte prática, na qual aplicou-se o jogo a fim de fixar e verificar o
conhecimento apresentado naquele dia.

Dois questionários foram justapostos a fim de avaliar o entendimento dos alunos, os resultados foram analisados
questão por questão.
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Referente à primeira questão, após o minicurso os alunos perceberam que dentre outros fatores a principal
característica que diferencia as células procarióticas das eucarióticas é a presença ou ausência da carioteca. É
possível notar que antes do curso, apenas três alunos descreveram a carioteca como característica diagnóstica
desses grupos celulares, enquanto dois relacionaram além da carioteca, outros fatores capazes de estabelecer essa
diferenciação a exemplo, complexidade das células. Entretanto dois não lembraram ou não responderam a esta
questão, já após o minicurso todos os alunos relacionaram a carioteca como característica diagnóstica.

Com relação à segunda questão, visou-se avaliar o que os alunos sabiam sobre as estruturas e funções das
organelas celulares, diante dos resultados foi possível notar que antes do minicurso apenas dois alunos responderam
a questão, sendo que destes, um descreveu apenas as células e o outro apenas as organelas. No entanto após a
oficina, apenas um aluno citou não recordar das funções das organelas celulares, enquanto que um descreveu apenas
as organelas e cinco conseguiram descrever tanto as células quanto as organelas, citando ainda suas funções.

Já na terceira questão optamos por observar o conhecimento dos alunos referente ao tema, utilizando esquemas
feitos por eles mesmos. Os resultados foram analisados quanto à veracidade do desenho, nos quais observamos se
este condizia de fato às características das células em questão e o conteúdo do desenho, fora também observado o
grau de detalhes que os alunos apresentaram em seus desenhos.

Quanto à veracidade dos desenhos, dois dos sete alunos desenharam corretamente as células, enquanto cinco não
corresponderam em seus esquemas às células questionadas; já após o minicurso este número foi reduzido a três,
enquanto que quatro alunos conseguiram esquematizar de forma correta as células pedidas. Já em relação ao
conteúdo dos esquemas, todos aqueles que desenharam corretamente atenderam às expectativas, citando ao menos
cinco ou mais organelas das células.

Além destas questões solicitamos aos alunos responder a um terceiro questionário, no qual eles deveriam relatar suas
opiniões referentes ao minicurso, bem como a aplicação do jogo para fixação do conteúdo.

Ao serem questionados sobre suas dificuldades em citologia, seis alunos citaram apresentar alguma dificuldade,
sendo que apenas um aluno citou não ter dificuldades sobre tal. Quando questionados se a parte teórica foi suficiente
para elucidar suas dúvidas e ensinar o conteúdo, três dos sete alunos disseram que a teoria já seria o suficiente,
enquanto quatro acreditaram que só a teoria não seria suficiente para tal fim.

Sobre o auxílio e importância da aplicação do jogo, os sete alunos consideraram o jogo importante e que de fato esse
auxiliou na aprendizagem do conteúdo.

Contudo, a fim de avaliar o grau de aceitação das partes teórica e prática pelos alunos, foi solicitado que os mesmos
atribuíssem notas para posterior análise, onde dos sete alunos quatro deram nota 10 tanto ao minicurso quanto ao
jogo, um deu 10 ao minicurso e 9,9 ao jogo, justificando essa perda de 0,1 na pontuação do jogo pela falta de algum
brinde que incentivasse os alunos, outros dois alunos deram 8,0 ao minicurso e 8,0 e 10 ao jogo respectivamente,
utilizando essas notas, obtivemos uma média de ~9,5 no minicurso e ~9,7 no jogo, o que pode ser considerado como
potencialmente aceitável por parte dos alunos.

1. CONCLUSÃO
Com base no que fora visto, é válido afirmar que o uso das práxis favorece o aprendizado, bem como é bastante
aceito por grande parte dos alunos. É possível refletir ainda sobre a importância de conciliar tanto teoria quanto prática
sem demasia em ambas as partes, de modo que o conteúdo ministrado siga um fluxo contínuo e claro, facilitando a
aprendizagem significativa.

Notou-se que o uso de recursos visuais, como modelos das organelas e imagens apresentadas aos alunos, favoreceu
a assimilação e acomodação do conteúdo apresentado e que estas metodologias são favoráveis a temas tão
abstratos como a citologia.
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