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RESUMO

Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) encontram grandes dificuldades

durante sua vida estudantil, resultando no acúmulo de deficiências em diversos conteúdos. Na

disciplina de biologia, o estudo das células, de dimensões microscópicas, é de difícil

compreensão entre esses alunos. Além da necessidade de alta capacidade de abstração, a

observação em equipamento apropriado é um evento raro nas escolas.

Pensando em facilitar o entendimento de citologia entre os alunos da EJA foram

confeccionados modelos de células especializadas em duas apresentações, chamadas neste

trabalho de modelos: 3D e painel. Estes modelos foram baseados em quatro tipos celulares:

espermatozoide, fibroblasto, hemácia e neurônio. Os modelos foram confeccionados com

materiais de baixo custo, como feltro, lã e plástico, buscando respeitar as proporções entre as

células escolhidas, enriquecendo seu uso com a noção de escala.

Para utilização dos modelos, três propostas de aplicação foram sugeridas visando

melhorar o entendimento das diferenças e similaridades entre as células. As propostas

possuem caráter investigativo e os alunos trabalham em grupos, e trocam conhecimento. Na

primeira opção de aplicação somente os modelos 3D foram usados, a segunda proposta usou

ambos modelos e na terceira foi sugerido a utilização dos dois tipos de modelos e também a

criação de novos modelos pelos alunos.

Os modelos podem auxiliar a aprendizagem por diversos fatores e espera-se por fim que

os modelos sejam motivacionais e que possibilitem sanar as dúvidas básicas dos alunos da

EJA.

Palavras-chave: Ensino de células; Educação de Jovens e Adultos; Modelo celular

tridimensional; Recurso didático.



ABSTRACT

Youth and Adult Education (EJA) students encounter major difficulties during their

student life, resulting in the accumulation of deficiencies in various contents. In the discipline

of biology, the study of cells of microscopic dimensions is difficult to understand among these

students. In addition to the need for high abstraction capacity, observation on appropriate

equipment is a rare event in schools.

Thinking about facilitating the understanding of cytology among EJA students,

specialized cell models were made in two presentations, called in this work models: 3D and

panel. These models were based on four cell types: sperm, fibroblast, red blood cell and

neuron. The models were made with low cost materials such as felt, wool and plastic, seeking

to respect the proportions between the chosen cells, enriching their use with the notion of

scale.

To use the models, three application proposals were suggested aiming to improve the

understanding of differences and similarities between cells. The proposals have an

investigative character and students work in groups and exchange knowledge. In the first

application option only 3D models were used, the second proposal used both models and in

the third it was suggested the use of both types of models and also the creation of new models

by the students.

Models can assist learning by a variety of factors, and it is ultimately expected that the

models are motivational and allow the basic questions of EJA students to be answered.

Keywords: Cell education; Cell teaching; Youth and Adult Education; Three-dimensional

cellular model; Didactic resource.
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1 INTRODUÇÃO

Muitas pessoas durante sua vida encontram dificuldades em seguir com os estudos e

concluir o ensino básico, estas ao longo de sua trajetória estudantil abandonam a escola por

variados motivos, resultando na escolaridade em idade fora dos padrões estabelecidos.

Os especialistas em educação e os atores que constituem o espaço escolar apontam

fatores diferenciados para o abandono juvenil da escola. Entre eles se encontram: desinteresse

dos alunos que não percebem uma perspectiva positiva que a escola pode oferecer para seu

futuro, falta de compreensão do “sentido de estar ali”; arcaísmo da metodologia escolar;

dificuldade de conciliar trabalho e escola; fracasso do estado na gestão da educação; falta de

motivação dos professores para ministrar aulas atuais e dinâmicas, entre outros. (NOBREGA

e SILVA, 2017).

O problema é relevante e instituições governamentais e não governamentais têm se

empenhado para resolvê-lo, como citado na sétima meta do Plano Nacional da Educação, Lei

no 13005/2014, para este decênio, que versa sobre a promoção do aprendizado na idade certa.

A terceira meta entre as cinco do Movimento todos pela Educação também cita que todo

aluno até 2022 deverá ter o aprendizado adequado ao seu ano. Essas ações têm visado

diminuir as dificuldades que levam os alunos à evasão escolar, tentando melhorar o caminho a

ser seguido por eles.

Apesar de todos os esforços, ainda há muitos alunos com defasagem idade/ano de

escolaridade e que deixam a escola. Com o passar dos anos sentem a necessidade do retorno

para suprir a carência de estudo e isto ocorrerá por meio da Educação de Jovens e Adultos

(EJA). Esta modalidade tem sido procurada para conclusão do ensino básico mais

rapidamente e pela oportunidade de estudar com uma metodologia voltada para o cotidiano do

discente, fatores determinantes para permanência destes alunos na escola.

Para os alunos da EJA os conteúdos de biologia em alguns momentos são de difícil

compreensão, pois além dos contratempos diários eles necessitam entender e relacionar

conceitos para idealizar o que foi ensinado, precisam imaginar o não palpável para aprender.

Por essa razão dentre os conteúdos ensinados em biologia, a citologia é um dos assuntos

considerados complicados por este público.
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Para o processo de ensino em Biologia, a célula é um dos conceitos chave na organização

do conhecimento biológico. No entanto, para os alunos é uma entidade complexa e abstrata

que se constrói em suas mentes (PALMERO e MOREIRA, 1999). Na maioria das vezes, isso

se deve à grande abstração necessária (MANZKE et al, 2012). Observa-se uma aprendizagem

superficial, sem uma representação mental nítida sobre a célula e sem correlação com os

organismos (DÍAZ e JIMÉNEZ, 1993).

Percebendo deficiências de conteúdos sobre células durante as aulas de biologia devido

aos questionamentos dos alunos da EJA e sabendo a importância da citologia para a

compreensão em diversos outros assuntos do currículo, é necessário utilizar um artifício para

sanar as concepções equivocadas e incompletas dos alunos da EJA, onde são mencionados

comentários como: “Por que as células do estômago precisam respirar?” ou “Por que células

do pulmão precisam fazer digestão?”.

Os modelos são recursos didáticos que podem ser utilizados para melhorar a

aprendizagem em citologia, pois, são exemplos de desenvolvimento de conteúdos como

representações confeccionadas a partir de material concreto, que possibilite a representação de

estruturas reais e partes de processos biológicos, proporcionando uma maior absorção do

conteúdo (JUSTINA e FERLA, 2006). Um modelo pode ser compreendido ainda, como a

representação de uma ideia, objeto, evento, processo ou fenômeno elaborado com um objetivo

específico (GILBERT; BOULTER e ELMER, 2000).

De acordo com o trabalho de Orlando e colaboradores (2009), os relatos mostram que a

aplicação dos modelos relacionados a biologia celular e molecular, foram eficientes tanto na

fixação das teorias básicas quanto no aumento do interesse dos estudantes pela matéria,

consistindo em uma estratégia alternativa interessante para aplicação no Ensino Médio.

Este trabalho está relacionado, portanto, ao ensino de biologia com abordagem voltada

para Comunicação, Ensino e Aprendizagem em Biologia, pensando no ensino médio

modalidade de EJA, focando no melhor aproveitamento do aluno com utilização do recurso

didático de modelos de células especializadas e sugestões de aplicação.

1.1 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS



19

A EJA é um segmento da educação que carrega consigo um conjunto de desafios

educativos e que busca dar respostas decorrentes de desigualdades: sociais, econômicas,

políticas e até mesmo culturais.

A EJA se destina àqueles que não concluíram o ensino básico em idade própria, e são

amparados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), lei número:

9394/96 que, em sua seção V, trata exclusivamente da EJA. A modalidade da EJA apresenta

um formato distinto do ensino regular, pois estas turmas possuem alunos de idades e níveis de

conhecimento por vezes bem variados, devido à sua vivência distinta, necessitando de um

ensino diferenciado que possibilitará a estes alunos concluir o ensino básico em qualquer fase

de sua vida.

É comum ao aluno desta modalidade procurar a escola também para satisfação pessoal

além de outras necessidades. Devido a estas demandas os alunos geralmente demonstram

um grande interesse pelo estudo apesar de possuírem grandes dificuldades, como a deficiência

de conteúdos prévios.

Segundo Relatório da Comissão Internacional sobre a educação para o século XXI para a

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO):

A educação deve ser permanente, ao longo da vida e dirigida às necessidades das

sociedades modernas, não deve ser relacionada a um período particular da vida e

também não somente a uma finalidade, como a formação profissional por exemplo. O

aprendizado deve perdurar por toda a vida, pois uns saberes penetram e enriquecem os

outros.

O Parecer do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Básica (CNE/CEB)

no 11/2000 também menciona a questão deste público almejar além da reparação, a

equalização e a qualificação, pois a EJA dá cobertura a trabalhadores e tantos outros

segmentos sociais como: donas de casa, migrantes, aposentados, encarcerados e outros.

A EJA acolhe muitos alunos com público muito diverso em vários sentidos como: idade,

sexo, cultura, interesses, entre outros, e estes nem sempre receberam ou recebem atenção

adequada, analisando esta situação um breve histórico será abordado pensando no motivo pelo

qual tantos jovens e adultos surgem neste contexto educacional e quais as principais

conquistas ao longo dos anos no Brasil.
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Pode-se iniciar o histórico da EJA no Brasil a partir do século XVI, quando os religiosos

da Companhia de Jesus aqui chegam. Eles foram os primeiros responsáveis por uma educação

sistemática no país, e como se tinha a ideia de conquistar o território seria necessário aculturar

quem no Brasil já vivia. Conforme Romão e Gadotti (2007) mencionam:

Somente após quase meio século da “descoberta do Brasil” é que se iniciou a atividade

educativa no país, com a chegada dos Jesuítas em 1549, voltada, fundamentalmente, para a

aculturação da população ameríndia,...“Ao ministrarem aos índios, já adultos, as primeiras

noções da religião católica, bem como da cultura ocidental”, como afirmava Fernando

Azevedo (1971), pode-se dizer que aí começava a educação de adultos no país.

A respeito disso, Romanelli (1986) cita que “a obra de catequese que, em princípio,

constituía o objetivo principal da presença da Companhia de Jesus no Brasil acabou

gradativamente cedendo lugar, em importância, à educação da elite”. E percebe-se que desde

o início do Brasil não há intenção com a real educação da nação.

Com a saída dos jesuítas do país, o novo cenário político não consolidou na educação um

sistema diferenciado, no período joanino houve uma preocupação com o ensino militar e com

os cursos superiores, porém nenhuma medida ou ação educativa voltada para os adultos das

camadas populares foi, de fato, implementada (SALGADO e BARBOSA, 2008).

Após a independência, a constituição de 1824 destaca que a instrução primária é gratuita

e deve ser oferecida a todos os cidadãos; mas na prática não foi o que ocorreu. Segundo

Romão e Gadotti (2007), durante todo o período imperial, a educação de adultos ficou sob

responsabilidade das províncias que tinham que arcar com praticamente todo o ensino das

primeiras letras e com isto o Brasil chegou ao final do império com cerca de 85% de sua

população analfabeta.

Em 1834 o ato adicional permitiu autonomia às províncias quanto à forma de administrar

a educação básica em sua jurisdição. E a Constituição de 1891 promoveu o início do sistema

federativo e da descentralização do ensino no Brasil. Porém, essas medidas não favoreceram o

desenvolvimento de um sistema educacional estruturado, somente colaborando para o

aumento do problema (RIBEIRO, 2001)

As primeiras décadas do período republicano também não promoveram mudanças

significativas relacionadas à educação de adultos, mas conforme Haddad e Di Pierro (2000)

analisaram que: “apesar do descompromisso da união em relação ao ensino elementar, o

período da Primeira República se caracterizou pela grande quantidade de reformas
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educacionais que, de alguma maneira, procuraram um princípio de normatização e

preocuparam-se com o estado precário do ensino básico”. Porém a cada dia aumentava a

massa dos desescolarizados: crianças, naquele momento, e jovens e adultos no futuro.

Entre os anos 20 e 30, surge o movimento da educação nova que não menciona

claramente a EJA, porém desperta o problema da escolarização. A partir deste movimento é

criado: O Manifesto dos Pioneiros, de 1932, um documento de grande valor histórico; onde

educadores combatem a escola elitista e tradicional, pregam a laicidade e a gratuidade da

educação e defendem um ensino público e obrigatório, em âmbito nacional. Entretanto não

houve grandes mudanças no cenário naquele momento, mas foi extremamente positivo, pois

algumas ações partiram deste documento, como a criação de um plano nacional de educação

(SALGADO e BARBOSA, 2008).

A Constituição de 1934 promove um Plano Nacional de Educação, que menciona a

educação de adultos e benefícios para a mesma, contudo logo após a mudança do sistema

político em 1937, o governo preconiza a vinculação educação das classes populares ao

sistema produtivo, dando outro rumo à educação de adultos (RIBEIRO, 2001)

No chamado Estado novo de Getúlio, período compreendido entre 1937 a 1945, algumas

medidas abriram espaços para a educação de adultos, como o Fundo Nacional do Ensino

Primário, que também mantinha cobertura ao Ensino Supletivo de Adolescentes e Adultos, o

que em alguns estados conseguiu o aumento da oferta de cursos para esse segmento

populacional. Naturalmente, havia a preocupação de melhoria da escolarização, para

favorecer o engajamento nos postos de trabalho da indústria e do comércio, contudo, a medida

manteve a educação propedêutica para a classe favorecida e formação profissional para a

classe popular (SALGADO e BARBOSA, 2008).

Após a segunda guerra houve uma grande preocupação com a educação de jovens e

adultos no Brasil através de movimentos populares. No plano internacional a visibilidade da

EJA é dada pela UNESCO, que começa a promover as Conferências Internacionais de

Educação de Adultos (CONFITEA) a partir de 1949. E conforme citado em Ireland e Spezia

(2012), nos últimos sessenta anos, as CONFITEAs debateram e indicaram as grandes

diretrizes e políticas globais da educação de adultos e, em alguns momentos mais conturbados,

evitaram o desaparecimento da EJA das pautas políticas.
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Seguindo até 1958, percebe-se a época das grandes campanhas voltadas à erradicação do

analfabetismo, que era visto como o causador do subdesenvolvimento, e a educação adotava

um caráter assistencialista aos adultos, nesta fase também pode-se destacar a Campanha de

Educação de Adultos que surgiu e favoreceu posteriormente o ensino supletivo

(RODRIGUES, 2011).

O período de 1958 a 1964 é marcado pelo movimento crítico no âmbito das políticas

sociais, o analfabetismo passa ser visto como um efeito do subdesenvolvimento e não como a

causa, este é um período importante devido às excelentes contribuições de Paulo Freire, que

promoveu o Plano Nacional de Alfabetização de Adultos. Surgiram também centros e

movimentos que fortaleceram a educação popular humanizadora e emancipatória dos alunos

(ROMÃO e GADOTI, 2007), mas esse avanço foi interrompido pela ditadura militar.

Segundo Paula e Oliveira (2011), o período de 1964 a 1985 foi de rompimento histórico

com os processos democráticos e houve um retorno a concepções mais conservadoras,

também para EJA. A ditadura militar atribuía a educação um caráter moralista e disciplinador,

e a EJA foi dado um cunho assistencialista. Neste período, seguindo as bases militares surge o

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) em 1967, entretanto alguns grupos,

mesmo que contra a ditadura, mantinham o ensino baseado nas ideias de Paulo Freire, que

eram contrárias a este momento.

A partir de meados da década de 80 até a primeira metade dos anos 2000 a EJA caminhou

de duas formas: através de um conjunto de ações do governo e outra através da sociedade

civil organizada e dos movimentos populares (PAULA e OLIVEIRA, 2011), o que

possibilitou vários avanços.

Em 1985 observa-se a extinção do MOBRAL e o surgimento da Fundação Educar com

outras bases pedagógicas e que permaneceu até 1990. Vários novos planos que abrangem a

EJA surgem neste período, mas todos terminam ou são substituídos por outros, tais como:

PNAC (Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania), Decenal, Planfor (Plano Nacional de

Formação do Trabalhador), PAS (Programa Alfabetização Solidária), Pronera (Programa

Nacional de Educação na Reforma Agrária) (SALGADO e BARBOSA, 2008).

Em 1996 a LDBEN é criada através da Lei 9394/96 e se torna um importante marco da

educação; em seu texto original dedica apenas dois artigos à EJA, mas ao associar essa

modalidade de educação ao ensino básico promoveu um considerável ganho (RODRIGUES,



23

2011). Os fóruns de EJA que surgem a partir de 1996 também foram relevantes, pois

passaram a agregar a mobilização e o debate em torno das políticas públicas relacionadas a

este segmento.

Em 2000 é aprovado o Parecer CNE/CEB 11/2000 que trata das Diretrizes Curriculares

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, assim como a Resolução CNE/CEB 1/2000,

que versa sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos. Já

em 2001 o Congresso Nacional sanciona a Lei 10.172 que estabelece o Plano Nacional de

Educação (PNE), também citando a EJA e que se alinha com os compromissos firmados pelo

Brasil no âmbito internacional, a exemplo da Declaração de Hamburgo.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) através da resolução 333 em 2003 promove

o Plano Nacional de Qualificação (PNQ), apoiado nos recursos do Fundo de Amparo ao

Trabalhador, que também possibilita ganhos para a EJA, pois esse plano permite a

qualificação de jovens e adultos no período de 2003 a 2007. Dentro do mesmo ano foi criado

o Programa Brasil Alfabetizado pelo decreto presidencial Nº 4.834 possuindo a finalidade de

erradicar o analfabetismo no Brasil, o que rendeu vários benefícios e avanços à EJA, e que foi

readequado através do decreto No 6.083 em 2007.

Vários outros programas de EJA surgiram na mesma época e colaboraram com o

programa do governo, tais como: Fazendo Escola/Recomeço, Movimento de Educação de

Base da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Telecurso 2000, pelo Serviço

Social do Comércio (SESC), Ler, Projeto por um Brasil Alfabetizado, de responsabilidade do

Serviço Social da Indústria (SESI), Cursos Supletivos Regulares Noturnos e os Movimentos

de Alfabetização (Mova), chamados Mova Brasil.

Pensando em conciliar a educação profissional com o ensino médio ou fundamental, o

Governo Federal cria programas como o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem)

através da lei nº 11.129 em 2005 e o Programa Nacional de Integração da Educação

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja),

através do decreto nº. 5.478, do mesmo ano. Em 2008 foi estabelecido através da Lei no

11.741, que a EJA deve preferencialmente ser articulada ao ensino profissional e tecnológico,

sendo a última alteração de interesses da EJA pela lei até o momento.

Diante deste histórico percebe-se que durante muito tempo existem planos para EJA,

porém sem continuidade e visando somente a alfabetização, a compensação ou a inclusão
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social de grande parte da população, jovem e adulta, e até mesmo a escolarização por meio do

trabalho. Não se percebe a EJA como um problema social, fruto da negação histórica de

direitos, visando uma educação de qualidade e continua para os sujeitos envolvidos nesta

modalidade.

Atualmente a EJA acontece em todo país com nomenclaturas diversas e com estratégias

pedagógicas diferentes. No ensino público do estado do Rio de Janeiro a EJA apresenta o

programa Nova Educação de Jovens e Adultos (NEJA) há seis anos, com a intenção de

consolidar uma escola de qualidade, conectada ao século XXI, capacitada para preparar os

jovens e adultos para o mercado de trabalho, estimulando o desenvolvimento de suas

habilidades, promovendo autonomia e inserção nos diferentes e diversos espaços da vida

social: exercício da cidadania plena, o trabalho, participação comunitária, atuação no cenário

político.

As aulas são presenciais, de segunda a sexta-feira, sendo três horas e vinte minutos ao dia,

divididos em quatro tempos de cinquenta minutos; é apresentado em estrutura modular,

contendo quatro módulos com conclusão do Ensino Médio em dois anos. As aulas de

Biologia ocorrem no segundo módulo com quatro tempos de aula e no quarto módulo com

três tempos de aula. Mantendo uma carga horária um pouco diferente do ensino médio

regular onde há cinco horas aulas diárias, contendo dois tempos de cinquenta minutos da

disciplina de Biologia ao longo de três anos.

A frequência e participação do aluno são fundamentais na NEJA, pois o processo de

construção do conhecimento é coletivo. A avaliação é processual, acontece em todas as

atividades desenvolvidas no cotidiano da sala de aula e ou atividades externas. As turmas

possuem alunos com faixas etárias muito diversas e possuem um quantitativo variado

geralmente entre 20 a 40 alunos dependendo da unidade escolar ou do semestre.

Os alunos da NEJA são o foco deste trabalho, pois são alunos que também precisam de

atenção, e as dúvidas básicas frequentes que trazem durante as aulas podem ser a base para

criação de momentos diferentes do convencional usando recursos didáticos a fim de criar

situações pedagógicas que satisfaçam as necessidades de aprendizagem destes jovens e

adultos.
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1.2 MODELOS EM BIOLOGIA

Atualmente, teorias pedagógicas diferentes têm apresentado uma visão inovadora quanto

ao ensino e a aprendizagem, e estas apontam a necessidade de mudanças que conduzam o

docente a priorizar o entendimento, o desejo de aprender e não apenas a reprodução teórica

dos conhecimentos (CAMARGO e FARIA, 2011 apud OLIVEIRA et. al., 2014).

Pensando em formas diferenciadas de ensino e que possam auxiliar os alunos da EJA,

surgiu, portanto, a ideia de utilização de modelos como um método possível para elucidar as

células e melhorar inicialmente o conhecimento de citologia dos alunos.

A modelização pode ser considerada: “... um processo que consiste na elaboração de uma

construção mental que pode ser manipulada e que procura compreender um real complexo”

(PINHEIRO, PIETROCOLA e ALVES FILHO, 2001 apud DUSO, 2012). A modelização é

então introduzida como instância mediadora entre o teórico e o empírico. Os modelos são

abordados na medida em que se procuram relações entre as abstrações e os dados empíricos

(PIETROCOLA, 2001).

De acordo com Giordan e Vecchi (1996), um modelo é uma construção, uma estrutura

que pode ser utilizada como referência, uma imagem analógica que permite materializar uma

ideia ou um conceito, tornados, assim, diretamente assimiláveis.

Modelos são elaborados retratando situações, conceitos e objetos, que não podem ser

visualizados constantemente pelos alunos. Em Biologia os alunos encontram dificuldades em

perceber e imaginar conceitos, que geralmente são transmitidos verbalmente ou por meio de

imagens em 2D.

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. 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. (ORLANDO et al,

2009)

Conforme menciona Colinaux (1998) a utilização de modelos em biologia é relevante e

Lorenzini e Anjos (2004) complementam “ o uso adequado de modelos, a efetiva abordagem
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construtivista, o aporte epistemológico e a seleção de conteúdos programáticos estão

entrelaçados e são referenciais norteadores no ensino de ciências, numa perspectiva de

construção efetiva do conhecimento científico escolar”.

A substituição de alguns conceitos só poderá ocorrer se o assunto tratado for significativo,

fizer sentido e for útil. Os conceitos científicos com maior grau de aplicabilidade, que

explicam um maior número de situações e resolvem um maior número de problemas,

facilitam o entendimento (NEBIAS, 1999).

No Ensino de Ciências e Biologia, o estudo de conceitos abstratos tem sido evidenciado

em várias pesquisas (NEVES, 2006 e LOPES, 2007 apud BEZERRA, et. al. 2015),

destacando que estudantes apresentam dificuldades na compreensão de certos conteúdos

devido ao alto nível de abstração e complexidade que os mesmos apresentam. A abordagem

do conteúdo célula aparece como um conceito de extrema abstração, envolvido por outros

conceitos e subconceitos.

Devido á peculiaridade microscópica da célula, existe grande necessidade de

contextualizá-la e problematizá-la, fazendo referência a acontecimentos em seu

desenvolvimento com recursos do universo macroscópico, para que deste modo se possa

relacioná-los e construir o conhecimento acerca deste conteúdo (LOPES, 2007 apud

BEZERRA, et. al. 2015).

Um estudo realizado por Freitas e colaboradores (2013) mostrou que a utilização de

materiais didáticos facilitou a compreensão das formas, estruturas e funções de organelas

celulares e despertou o interesse dos alunos para essa temática.

Importante também destacar que a Biologia é uma das ciências responsáveis pela

alfabetização científica do indivíduo, permitindo-lhe compreender sua vida, por isso, há

autores que apresentam a utilização de modelos didático pedagógicos como estratégias

inovadoras para o ensino de Biologia, como uma forte tendência para a melhoria da qualidade

do ensino-aprendizagem da disciplina (OLIVEIRA et al., 2014).

Um material pedagógico diferenciado utilizando um recurso didático palpável para

visualização e manuseio, formando por exemplo a visão tridimensional das células, ajudará

com observação das características de diferentes células e posterior associação à fisiologia

celular, ajudando os alunos na construção do aprendizado em citologia.
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Sendo assim, a utilização de modelos didáticos em três dimensões surge como uma

importante ferramenta para proporcionar um ambiente prazeroso para o processo de

ensino-aprendizagem e facilitar a fixação do conteúdo, já que aguça a cognição do aluno

através das cores e da possibilidade de manuseio da peça, sendo este último de muita

relevância para representações tridimensionais. O modelo didático pode ser confeccionado

com materiais acessíveis e de baixo custo, o que viabiliza ainda mais a sua utilização

(COSTA, 2016).

1.3 OS MODELOS E A APRENDIZAGEM

Salgado e Barbosa (2008) comentam que na verdade, o homem precisa entender as coisas

com as quais convive. Assim, questiona, analisa, aceita, refuta e transforma o real, produzindo

saberes. Sabe-se que para existir o conhecimento é fundamental estabelecer relação entre

sujeito e objeto.

Alunos da EJA trazem consigo diversos conhecimentos de sua vivência, por isso é

necessário: escutar, observar e utilizar os interesses dos mesmos. Vários conteúdos em

Biologia são instigantes a esses discentes, e valorizando as dúvidas e comentários pode-se

manter a atenção dos alunos pela disciplina, facilitando a aprendizagem.

Para a educação científica não existe um único método, é necessária a utilização de

técnicas estratégicas diversas que possam auxiliar os alunos a aprender. É importante fazer

com que os professores produzam mudanças de atitude, para que os alunos assumam também

a responsabilidade por sua própria educação. É preciso respeitar a individualidade de cada

aluno e motivá-lo a aprender ciências. E que, desta forma, a aprendizagem da ciência se

converta em um processo ativo de construção do conhecimento, pelo qual, aquilo que já se

conhece é tão ou mais importante daquilo que é novo, descoberto ou transmitido (SEQUEIRA

e FREITAS, 1989).

O professor deve desenvolver mecanismos que permitam uma contextualização, de modo

a chegar, juntamente com os alunos, à construção de ideias novas. E pensando principalmente

nos alunos da EJA, talvez essa tarefa seja mais facilmente alcançada, pois eles já possuem

experiências relacionadas a solução de problemas da vida cotidiana.
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De acordo com a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, o que mais influencia

a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe, o professor deve identificar e ensinar de acordo,

novas ideias e informações podem ser aprendidas e retidas na medida em que conceitos

relevantes estejam adequadamente claros e disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo e

funcionem como um ponto de ancoragem as novas ideias e conceitos.

Ausubel pondera em sua teoria que a experiência cognitiva não se restringe à influência

direta dos conceitos já aprendidos sobre componentes da nova aprendizagem, mas abrange

também modificações relevantes nos atributos da estrutura cognitiva pela influência do novo

material. Há, portanto, um processo de interação, por meio do qual conceitos mais relevantes

e inclusivos interagem com o novo material, funcionando como um ancoradouro, isto é,

abrangendo e integrando este material e, ao mesmo tempo, modificando-se em função dessa

ancoragem.

A aprendizagem significativa é um processo por meio do qual uma nova informação

relaciona-se com um aspecto especificamente relevante da estrutura de conhecimento do

indivíduo, ou seja, este processo envolve a interação da nova informação com uma estrutura

de conhecimento específica, a qual Ausubel define como conceito subsunçor, existente na

estrutura cognitiva do indivíduo. A aprendizagem significativa ocorre quando a nova

informação se ancora em conceitos ou proposições relevantes, preexistentes na estrutura

cognitiva do aprendiz (MOREIRA, 1999).

Transportando esse conceito da aprendizagem significativa para a Biologia, pode-se

pensar que os conceitos de citologia adequados na estrutura cognitiva do aluno poderão servir

de subsunçor para vários outros conceitos e conforme esses novos conceitos forem aprendidos

de maneira significativa, poderá favorecer o crescimento e elaboração de conceitos

subsunçores iniciais, ou seja, os conceitos de células ficariam mais complexos, mais

inclusivos e mais capazes de servir de subsunçores para novas informações correlatas. A

aprendizagem, sendo significativa, possibilita subsunçores mais elaborados e aptos a ancorar

novas informações. O esquema apresentado na figura 1 organiza essas ideias.

Nova
informação

potencialmente
significativa

Assimilada por:
subsunçor
existente na
estrutura
cognitiva

Produto
interacional.

(subsunçor
modificado)
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Figura 1: Esquema de aprendizagem significativa, adaptado de MOREIRA 1999.

Joseph Novak, tem defendido um humanismo mais viável para a sala de aula: é a

aprendizagem significativa, que subjaz a integração construtivista de pensar, sentir e agir,

engrandecendo o ser humano. Quer dizer, o aprendiz é visto como um ser que pensa, sente e

age de maneira integrada, de modo a levá-lo à auto realização, ao crescimento pessoal.

(MOREIRA, 1999), possibilitando um processo educacional mais adequado e bem diferente

daquele visto no histórico do ensino da EJA.

Pesquisas educacionais sobre a formação de conceitos demonstram que estudantes na

etapa final da educação básica apresentam dificuldades no desenvolvimento do pensamento

biológico, devido falta de correlação entre o conhecimento prévio com os novos temas

apresentados (PEDRANCINI et al, 2007 apud GUIMARÃES et al, 2016). Deste modo, não

há associação entre os novos conteúdos com os pontos de ancoragem, o que dificulta a

aprendizagem significativa. O uso de modelos é uma das modalidades didáticas apresentadas

para sanar essa carência, sendo apontado como uma forma de demonstração palpável que

facilita a compreensão de diversos assuntos, desenvolvimento de habilidade e competência, o

que, por sua vez, permite conexões de teorias e a prática (CAVALCANTE e SILVA, 2008;

RONCA, 1994).

1.4 CÉLULAS ESPECIALIZADAS

Os alunos que motivaram este trabalho possuem dificuldades de entendimento

relacionadas às características particulares de algumas células. A célula é um conceito básico

no ensino de Biologia e, portanto, há a necessidade de reconstrução deste conceito.

Considerando essas dificuldades, algumas células foram escolhidas para estudo. A opção

foi relacionada à diferença entre elas, possibilitando demonstrar as principais diferenças entre

essas unidades e também levantando as suas similaridades.

Dentre a gama de células possíveis de apresentação, as escolhidas foram: espermatozoide,

fibroblasto, hemácia e neurônio. As principais características em relação a estas células

basearam a montagem dos modelos que serão descritos a seguir.
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1.4.1 ESPERMATOZÓIDE

Célula pertencente ao sistema reprodutor masculino, derivadas de espermatogônias e

produzidas nos túbulos seminíferos, é altamente especializada em transferir o ácido

desoxirribonucleico (DNA) masculino ao ovócito.

Figura 2: Diagrama completo de um espermatozoide humano (retirado de VILLARREAL, 2006).

Um espermatozoide tem tamanho médio de 60μm e é composto de uma cabeça, peça

intermediária, peça principal e uma peça final. Na cabeça está o material nuclear e o

acrossomo, uma vesícula que contém enzimas que auxiliam o espermatozoide a penetrar o

ovócito secundário. Numerosas mitocôndrias na peça intermediária do espermatozoide

sustentam o metabolismo que fornece a adenosina trifosfato (ATP) para a locomoção. A

cauda, que é um flagelo típico, propele o espermatozoide ao longo do seu trajeto (TORTORA

e GRABOWSKI, 2006). Nas figuras: 2 e 3 pode-se observar esquemas das partes de um

espermatozoide maduro e uma micrografia eletrônica de varredura mostrando a parte externa

de um espermatozoide maduro na figura: 4.
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Figura 3: Principais partes de um espermatozoide maduro (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013).

Figura 4: Eletromicrografia de varredura de um espermatozoide. A imagem mostra um espermatozoide inteiro,

incluindo a região da cabeça (HR), a peça intermediária (MP), a peça principal (PP) e a peça terminal (EP). No

destaque, Cabeça, colo (NK) e peça intermediária (MP) (GARTNER e HIATT, 2006).

No organismo dos mamíferos muitas células epiteliais são ciliadas, mas os flagelos são

encontrados apenas nos espermatozoides, ou seja, no corpo humano são encontrados somente

nestes (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013).

Figura 5: Desenho esquemático das principais modificações sofridas pelas espermátides durante a

espermiogênese (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013).
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Durante a espermatogênese e a espermiogênese os espermatozoides perdem grande parte

do citoplasma e algumas organelas. Também possuem estruturas que se diferenciam como o

complexo de Golgi, que é bastante desenvolvido nas espermátides, recebendo grânulos

préacrossomicos que se fundem formando a vesícula acrossômica gerando posteriormente o

acrossomo, assim como os centríolos que se organizam para a formação do axonema

(GARTNER e HIATT, 2007). Como mostrado nas figuras: 5 e 6.

Figura 6: Fases da espermiogênese e espermatozoide maduro (GARTNER e HIATT, 2006).

O espermatozoide foi escolhido como modelo por conter um flagelo e várias estruturas

diferenciadas de outras células.
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1.4.2 FIBROBLASTO

São células responsáveis por sintetizar as proteínas colágeno e elastina, além dos

glicosaminoglicanos, proteoglicanos e glicoproteinas multiadesivas que farão parte da matriz

extracelular. Essas células estão envolvidas na produção dos fatores de crescimento que

controlam a proliferação e a diferenciação celular (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013).

Figura 7: Corte histológico de tecido conjuntivo frouxo mostrando vários fibroblastos (F) ativos com núcleo
grande, nucléolo evidente e citoplasma abundante e basófilo. Coloração: Hematoxilina-eosina. (JUNQUEIRA e
CARNEIRO, 2013).

Os fibroblastos são alongados ou estrelados, com longos prolongamentos, como se pode

visualizar nas figuras: 7 e 8, o núcleo é eucromático e possui um ou dois nucléolos

proeminentes. Na figura 9 e 10 observa-se o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de

Golgi que são bem desenvolvidos, pois sintetizam os componentes da matriz extracelular: as

fibras colágenas, as fibras reticulares, as fibras elásticas e a substância fundamental

(MONTANARI 2016).
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Figura 8: Microscopia eletrônica de varredura de células Vero, fibroblastos de rim de macaco Fonte: Murdoch

Applied Nanotechnology Research Group, adaptado de LE et al., 2013.

Fibroblastos são células grandes e achatadas, com muitas projeções e ramificações estão

presentes em vários tecidos conjuntivos, nos quais geralmente são as células mais numerosas.

Este tipo celular migra ao longo do tecido conjuntivo para executar sua função (TORTORA e

GRABOWSKI, 2006)
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Figura 9: Micrografia eletrônica de transmissão mostrando fibroblastos alongados do tecido conjuntivo denso.
Abundância em mitocôndrias, retículo endoplasmático granuloso e vesículas. Estratos múltiplos de fibrilas de
colágeno (c) são arranjados entre os fibroblastos. Médio aumento (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013).
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Figura 10: Desenho esquemático de fibroblastos ativos, mostrando a estrutura (microscopia de luz, à direita) e a
ultraestrutura (microscopia eletrônica, à esquerda) (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013).

Os fibroblastos foram escolhidos para modelo por serem células pouco abordadas nos

livros didáticos e por dispor de uma estrutura interna muito similar à que os alunos têm

contato nas aulas de biologia, mesmo possuindo uma estrutura externa diferenciada do

formato esférico comum visualizado nos livros didáticos.
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1.4.3 HEMÁCIA

Eritrócitos ou hemácias são um dos tipos de células que compõem o sangue, através

destas pode-se transportar os gases oxigênio (O2) ou dióxido de carbono (CO2), ligados à

hemoglobina presente nos eritrócitos.

Os eritrócitos maduros, ou hemácias dos mamíferos, são anucleados e contêm grande

quantidade de hemoglobina. Têm a forma de disco bicôncavo, conforme a figuras 11, e

quando suspensos em soluções isotônicas, possuem em média 7,5μm de diâmetro, com 2,6μm

de espessura próximo à sua borda e 0,8μm no centro. A forma bicôncava dos eritrócitos

proporciona grande superfície em relação ao volume, o que facilita as trocas de gases. Os

eritrócitos são flexíveis e sua forma é mantida por proteínas estruturais do citoesqueleto e

ligadas à membrana da hemácia (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013).

Figura 11: Eritrócitos, imagem colorida artificialmente obtida a partir de micrografia eletrônica de varredura.
Fonte: https://www2.uol.com.br/sciam/noticias/indutor_de_globulos_vermelhos_sintetizado_pela_primeira_vez.

A hemoglobina é formada por quatro cadeias polipeptídicas, cada uma delas ligada

covalentemente a um grupo heme, com um radical Fe2+, o qual se liga a uma molécula de O2.

Quando as hemácias alcançam os tecidos, onde a pressão de O2 baixa, o liberam. O CO2 pode

se ligar à hemoglobina, mas a maior parte é transportada dos tecidos para os pulmões

dissolvida no plasma, inclusive como bicarbonato (MONTANARI, 2016).
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Figura 12: Microscopia eletrônica de transmissão mostrando corte de um eritrócito (seta). Fonte: Michigan

Histology and Virtual Microscopy Learning Resouces

(https://histology.medicine.umich.edu/resources/blood-bone-marrow)

Embora as células precursoras dos eritrócitos localizadas na medula óssea sejam

nucleadas, elas não somente expulsam o seu núcleo, mas também perdem todas as suas

organelas à medida que amadurecem e entram na circulação. Desta forma, os eritrócitos

maduros são anucleados, podendo esta característica ser vista na figura 12, e também não

possuem capacidade de se renovar, sendo constantemente degradados e repostos. Ao fim de

120 dias, em média, as enzimas já estão em nível crítico, o rendimento dos ciclos metabólicos

geradores de energia é insuficiente e o eritrócito é digerido pelos macrófagos, no baço, na

medula óssea e no fígado (GARTNER e HIATT, 2006).

Diante destas características peculiares, a hemácia foi selecionada principalmente por não

conter organelas quando madura, pelo seu tamanho e formato.

1.4.4 NEURÔNIO

As células nervosas ou neurônios são responsáveis pela recepção, transmissão e

processamento de estímulos e influenciam diversas atividades do organismo liberando

neurotransmissores e outras moléculas informacionais (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013).
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Figura 13: Micrografia em microscopia óptica corada de neurônio motor. Fonte:

http://anatpat.unicamp.br/lamneuro2.html

Nas figuras 13 e 14, observamos neurônios que possuem um corpo celular com tamanho

variando de 5 a 150μm, núcleo e outras organelas, além dos dendritos do qual partem os

prolongamentos e o axônio. A forma do corpo celular varia conforme a localização e a

atividade funcional do neurônio, podendo ser piramidal, estrelada, fusiforme, piriforme ou

esférica (MONTANARI, 2016).

Figura 14: Desenho esquemático mostrando as partes de um neurônio (TORTORA e GRABOWSKI, 2006).
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O corpo celular possui núcleo esférico e central com cromatina fina e dispersa, nucléolo

bem definido. O citoplasma é rico em retículo endoplasmático rugoso, que forma agregados

de cisternas paralelas, entre as quais ocorrem numerosos polirribossomos livres, esses

conjuntos de cisternas e ribossomos se apresentam ao microscópio óptico como manchas

espalhadas pelo citoplasma e são chamados corpúsculos de Nissl. O retículo endoplasmático

liso, região do retículo sem ribossomos associados, também é bastante presente. O aparelho

de Golgi se apresenta em grupos de cisternas localizadas em torno do núcleo. As mitocôndrias

existem por todo pericário, dendritos e axônio, mas estão presentes em grande quantidade no

terminal axônico. Grande parte dos neurônios adultos apresenta somente um centríolo. O

citoesqueleto apresenta: neurofilamentos (10nm de diâmetro), microfilamentos (6nm de

diâmetro) e microtúbulos (24nm de diâmetro). Em determinados locais os pericários contêm

grânulos de melanina. Outro pigmento às vezes encontrado nos corpos dos neurônios é a

lipofuscina de cor parda, que se acumulam com o decorrer da idade e consistem em resíduos

de material parcialmente digerido pelos lisossomos (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013;

GARTNER e HIATT, 2006). Observa-se nas figuras 13 e 15 tais informações.

Figura 15: Desenho esquemático de neurônio (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013).
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Os dendritos recebem estímulos de outras células nervosas e são os prolongamentos do

corpo celular que aumentam muito o campo receptor dos neurônios. Em alguns neurônios, no

entanto, o corpo celular e a extremidade proximal do axônio também podem ter capacidade

receptora. A maior parte dos neurônios possui múltiplos dendritos, cada um deles partindo do

corpo celular, geralmente como um tronco único e curto que se ramifica várias vezes em

ramos cada vez menores, afilando-se nas extremidades como os ramos de uma árvore. O

padrão de ramificação dos dendritos é característico para cada tipo de neurônio (GARTNER e

HIATT, 2006).

Os axônios transmitem impulsos a outros neurônios ou a células efetoras, em especial às

células musculares e às glândulas. É uma projeção cilíndrica longa e delgada, que

frequentemente se liga ao corpo celular em uma elevação cônica chamada cone de

implantação; alguns axônios têm ramos laterais denominados colaterais axônicos. O axônio e

os colaterais axônicos terminam por se dividir em muitos filamentos finos chamados

terminais axônicos (telodendro). As extremidades da maioria das terminações axônicas

apresentam dilatações denominadas botões sinápticos terminais, que contêm vesículas

sinápticas, nas quais são armazenadas moléculas chamadas neurotransmissores (TORTORA e

GRABOWSKI, 2006).

De acordo com sua morfologia, os neurônios podem ser classificados como: multipolares,

bipolares ou pseudounipolares como demonstrado na figura 16 abaixo.
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Figura 16: Representação da morfologia dos tipos principais de neurônios (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013).

O neurônio do tipo multipolar foi escolhido como modelo por ser uma célula conhecida,

por possuir uma estrutura peculiar e que contém diversas organelas e inclusões.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Produzir modelos celulares para que alunos aperfeiçoem o conceito de célula, possibilitando a

compreensão de semelhanças e diferenças entre as células especializadas e suas funções.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Produzir manual contendo elaboração de modelos de células em feltro e sugestões de como

utilizá-los.

Fornecer alternativas de metodologias para trabalhar conceito de célula, através de modelos

de células especializadas.

Criar modelos de células, com o propósito que os alunos da EJA sejam capazes de:

- Reconhecer as diferenças de tamanho entre células;

- Identificar as organelas celulares comuns a todas as células e porque são necessárias;

- Perceber estruturas diferenciadas entre as células e sua função.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

Percebendo a dificuldade dos alunos da EJA com relação às estruturas e funcionamento

das células, através de questionamentos dos alunos no cotidiano das aulas, a hipótese proposta

para a solução da situação problema é a elaboração de modelos que representem algumas

células humanas especializadas e sugestões para utilização dos mesmos.

Foram elaborados dois tipos de modelos:

- Modelos em três dimensões (3D): Células acolchoadas em feltro com as organelas fixas;

- Modelo painel: um painel com imagens externas das células que podem ser destacadas e

organelas separadas em bolsos que estarão à disposição para fixação na imagem da célula.

As células escolhidas para visualização e manipulação entre os alunos, conforme já

mencionado, foram: espermatozoide, fibroblasto, hemácia e neurônio. Como a motivação

inicial é que os alunos percebam as características celulares observando suas diferenças e suas

similaridades, essas células foram selecionadas por serem bem distintas entre si, em formas,

estruturas e funções, mas pode-se também observar a estrutura básica celular, criando

possibilidades para comparações e viabilizando o alcance da aprendizagem desejada.

Para elaboração de tais modelos inicialmente houve a pesquisa das células envolvidas

para modelagem e posteriormente os modelos foram idealizados e confeccionados.

3.1 PESQUISANDO CÉLULAS

Antes da montagem dos modelos das células foi realizada revisão bibliográfica para

relacionar as formas, dimensões, organelas, inclusões, e todas características celulares

relevantes para se ter a informação necessária para o planejamento da modelagem. A busca de

imagens de microscopia de células e desenhos esquemáticos em: livros, artigos e sites

relacionados também foi realizada, conseguindo assim uma melhor idealização das estruturas

e proporções para representação das células.
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Os livros pesquisados foram: Tratado de Histologia em Cores, (GARTNER e HIATT,

2006); Corpo Humano: Fundamentos de anatomia e fisiologia ( TORTORA e GRABOWSKI,

2006); Histologia básica (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013); Histologia: texto, atlas e

roteiro de práticas (MONTANARI, 2016); Alguns sites visitados: Michigan histology and

virtual microscopy; Hindaki, International Journal of Biomaterials; Banco de imagens de

neuropatologia da Unicamp.

3.2 MONTAGEM DOS MODELOS

O objetivo dos modelos 3D é que os alunos visualizem as células por vários ângulos,

passando a ideia de observa-las em três dimensões, para tal os modelos foram preenchidos

com enchimento ficando com aparência acolchoada.

O modelo painel é composto de uma base onde podem ser fixados vários formatos de

células e abaixo possui bolsos plásticos para serem preenchidos com opções de organelas,

inclusões e citoesqueleto. No formato das células estão incluídos: a membrana e o citosol, que

possui material aderente onde as organelas e os componentes do citoesqueleto poderão ser

colocados e retirados à escolha do aluno. Este modelo foi confeccionado permitindo a

visualização em 2D.

Os materiais utilizados para confecção de ambos modelos, conforme aparecem na figura

17, foram: tecido tipo feltro de diferentes cores, linha coloridas, agulha, tesoura, fita métrica,

miçangas, barbantes e lã, enchimento tipo acrilon, plástico, velcro, lápis, papel para molde,

caneta para escrita em plástico. Além dos materiais, a máquina de costura também foi um

equipamento utilizado.
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Figura 17: Alguns materiais utilizados na confecção dos modelos.

Os modelos em tecido foram uma forma de apresentação das células para este trabalho

por uma aptidão pessoal, porém a ideia é estimular a utilização de modelos, portanto outros

tipos de materiais podem facilmente ser utilizados para fabricação e aplicação com os alunos.

3.2.1 MODELOS 3D

As peças foram planejadas de forma que remetam às imagens das células, respeitando a

proporção de tamanho entre as mesmas, mantendo uma escala de 1 : 6500 aproximadamente.

A escala foi elaborada partindo de células com as seguintes dimensões (altura x largura):

espermatozoide: 60μm x 11μm, fibroblasto: 121μm x 43μm, hemácia: 8μm x 8μm, neurônio:

214μm x 42μm, sendo: corpo celular: 42μm e conjunto de axônio e dendritos: 172μm.

As organelas foram confeccionadas com cores iguais em todos os modelos, para que se

faça uma relação entre as mesmas ao observá-las nas células diferentes.

Os modelos 3D foram cortados e costurados manualmente e à máquina; primeiramente a

estrutura representando a membrana plasmática e o citosol foram montadas, depois as peças

foram preenchidas com enchimento tipo acrilon para dar formato em 3D, as diversas

organelas e os componentes do citoesqueleto foram cortados e preparados e também

preenchidos com enchimento. As organelas e os outros componentes foram posicionados e

costurados ao citosol e então os modelos foram montados e todo o conjunto ficou pronto.
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Abaixo segue a montagem passo a passo do modelo 3D do fibroblasto, demonstrando a

elaboração e permitindo a idealização da montagem dos demais modelos. O detalhamento é

acompanhado das fotografias respectivas da confecção do modelo e sua explicação.

A figura 18 mostra a moldura frontal que representa a membrana plasmática, esta foi a

primeira a ser cortada, as medidas seguem na figura 22.

Figura 18: Moldura frontal do fibroblasto.

Logo após foram cortadas peças com 6cm de largura e várias tiras até atingir a medida de

4,40m para servirem de moldura lateral interna e externa da representação da membrana

plasmática, a figura 19 mostra algumas das tiras utilizadas.

Figura 19: Tiras que formam as molduras laterais do fibroblasto.

6 cm
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As tiras foram costuradas de ambos lados à moldura frontal, conforme mostram as figuras

20 e 21, primeiramente a interna e posteriormente a externa.

Figura 20: Costura moldura lateral interna do fibroblasto.

Figura 21: Costura moldura lateral externa do fibroblasto.

A próxima imagem, figura 22, mostra a peça que formará a parte traseira do modelo e

representa a parte externa da membrana plasmática. Nesta imagem também pode-se observar

as medidas da peça.
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Figura 22: Peça externa posterior do fibroblasto.

Após a montagem da moldura as partes que representam o citoplasma foram feitas:

- Mitocôndrias: como estas organelas foram feitas com diversos tamanhos não se manteve um

padrão, a largura usada foi de 2,5cm e o comprimento variou de 3cm a 5cm, pois era

necessário representar as variadas dimensões das mitocôndrias. As imagens 23 A e B

mostram o tecido cortado e posteriormente as peças já costuradas e com o enchimento.

Figura 23: Mitocôndrias. A, tecido cortado e B, peças já costuradas. Uma fita métrica representa o referencial de

tamanho.

81 cm

28 cm

26 cm

50 cm27 cm

18 cm

24 cm

A B
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- Lisossomos: o tecido foi cortado com 2,5cm x 2,5cm, costurado e preenchido com

enchimento. As figuras 24 A e B apresentam o tecido cortado e as peças prontas.

Figura 24: Lisossomos, A, tecido cortado e B, peças já costuradas. Uma fita métrica representa o referencial de

tamanho.

- Retículo endoplasmático granular e não granular: foi cortada uma tira de 2cm de largura por

1,60cm de comprimento; a tira foi costurada ao redor do núcleo com vários dobramentos

representando o retículo endoplasmático não granular, posteriormente conforme figura 38,

contas foram presas à parte desta tira para representar os ribossomos formando o retículo

endoplasmático granular. A figura 25A apresenta parte da tira e a figura 25B mostra a tira já

costurada ao redor do núcleo com os vários dobramentos.

Figura 25: A, Tira de tecido para confecção do retículo endoplasmático. B: retículo endoplasmático e núcleo.

A B

A B
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- Complexo de Golgi: foram cortadas oito tiras com 2cm de largura e com comprimentos

crescentes iniciando em 10cm até 18cm, foram costuradas formado um círculo e

posteriormente organizadas em tamanho crescente e foram presas umas às outras centralmente.

Foram cortados também pedaços com tamanhos variados entre 1,5cm e 2cm de largura e de

2,5cm a 3cm de comprimento, representando as vesículas que se soltam do complexo, que

foram costuradas e preenchidas com enchimento. A figura 26 A mostra os cortes de tecido e

na 26 B o complexo de Golgi e as vesículas montadas

Figura 26: A, Tiras de tecido para montagem do complexo de Golgi. B, complexo de Golgi e vesículas

montados.

- Nucléolo: Foram cortados dois círculos com 2,5cm x 2,5cm, costurados e enchidos com

acrilon. A figura 27 A mostra a peça cortada e a 27 B ilustra a peça pronta.

Figura 27: A, Círculos em tecido para montagem do nucléolo. B, nucléolo montado.

A B

A B
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- Núcleo: Cortou-se dois círculos com 9cm x 9cm e dois pedaços de lã de cores diferentes

com 50cm. Os fios de lã, representando a cromatina, foram presos a um dos círculos de forma

desalinhada, juntamente com o nucléolo, depois o outro círculo foi parcialmente costurado

por cima. As figuras 28, 29 e 30 demonstram o explanado.

Figura 28: Círculos de feltro para montagem do núcleo.

Figura 29: Círculo e fios de lã para montagem do núcleo.
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Figura 30: Núcleo montado.

- Citoesqueleto: pedaços de barbante com tamanhos variados foram utilizados para

representação do citoesqueleto. A figura 31 mostra o barbante utilizado.

Figura 31: Barbante utilizado para montagem do citoesqueleto.

- Ribossomos e polirribossomos: foram representados por conta acrílica (bola facetada

transparente), tamanho 5mm. É possível observá-las na figura 32. Miçangas ou outros tipos de

conta podem ser usadas.
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Figura 32: Contas para representação dos ribossomos.

- Citosol foi cortado o tecido seguindo o formato externo do modelo do fibroblasto que foi

proposto, com as medidas de largura com 21cm na parte mais estreita e com comprimento de

57cm na parte mais alongada, conforme ilustram as figuras 33 e 34.

Figura 33: Tecido para compor o citosol, medida de largura.
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Figura 34: Tecido para compor o citosol, medida de comprimento.

No tecido representando o citosol as peças foram presas sequencialmente: o núcleo

(figuras 35 e 36), citoesqueleto (figura 37), retículo endoplasmático rugoso e liso (figuras 38 e

39), ribossomos e polirribossomos (figura 40), complexo de Golgi (figura 41 e 42),

mitocôndrias e lisossomos (figuras 43 e 44).

Figura 35: Citosol com núcleo aberto.
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Figura 36: Núcleo fechado e citoesqueleto no citosol.

Figura 37: Retículo endoplasmático (verde) no citosol, próximo ao núcleo (lilás).

Figura 38: Retículo endoplasmático rugoso (verde) ao redor do núcleo (lilás), com ribossomos (contas azuis)

aderidos.
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Figura 39: Ribossomos e polirribossomos (contas azuis), espalhados no citosol. Retículo endoplasmático (verde)

e núcleo (lilás) também estão montados.

Figura 40: Complexo de Golgi (azul) no citosol.

Figura 41: Complexo de Golgi.
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Figura 42: Mitocôndrias (laranja) e lisossomos (amarelo) no citosol.

Figura 43: Mitocôndrias (laranja) e lisossomo (amarelo).

A peça representando o citoplasma foi presa à moldura na porção interior, a figura 44

demonstra este passo. A parte posterior do modelo foi costurada a moldura lateral externa

deixando uma pequena parte na lateral sem costurar. O enchimento é colocado pela abertura

lateral e logo após costurada a fenda. E o modelo ficou pronto!

Figura 44: Citoplasma costurado na moldura.
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A figura 45 ilustra o modelo pronto.

Figura 45: Modelo 3D de fibroblasto finalizado.

3.2.2 MODELO PAINEL

O modelo painel, foi confeccionado baseado no esquema da figura 46. Para confecção,

utilizou-se costura manual e à máquina. Primeiramente foi cortado o tecido em formato

retangular com as seguintes medidas: 136cm de comprimento por 38cm de largura, que foi

costurado nas laterais montando um retângulo final com 68cm x 38cm.

Figura 46: Esquema de molde para montagem de modelo painel.

Espaço para
modelos celulares

Bolsos para
componentes
celulares
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Foram cortadas tiras de tecido com 2cm de largura por 12cm de comprimento, que foram

presas ao retângulo base formando três alças com as medidas finais de: 2cm x 5cm, conforme

é mostrado na figura 47.

Figura 47: Modelo painel com alças.

Logo após, os doze bolsos plásticos foram cortados com as seguintes medidas: 10cm de

largura por 9cm de comprimento e costurados na parte inferior da base. Na parte superior

pode-se aderir o tipo de célula desejada, isto pode ser observado na figura 48.
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Figura 48: Modelo painel com alças e bolsos.

A estrutura externa dos quatro modelos celulares foi cortada e no verso um velcro foi

preso para posicionamento no painel quando necessário. A fotografia das estruturas

mencionadas pode ser visualizada na figura 49. As organelas e os demais elementos

estruturais foram cortados e preparados, a figura 50 ilustra esse passo. Logo após, eles foram

posicionados nos bolsos do painel e identificados com caneta própria para escrita neste

material, que poderá ser observada nos resultados.
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Figura 49: Peças para representação externa das células, conforme legenda numerada sendo: 1- hemácia, 2-

espermatozoide, 3- neurônio, 4- fibroblasto.

Figura 50: Peças para representação de estruturas celulares, conforme legenda numerada, sendo: 1- retículo

endoplasmático, 2- hemoglobina, 3- nucléolo, 4- lisossomos, 5- ribossomos, 6- núcleo, 7- material genético, 8-

complexo de Golgi, 9- vacúolos, 10 - acrossomo, 11- mitocôndrias e 12- citoesqueleto.

No modelo painel as células que serão utilizadas estão na proporção em escala de 1:4762.
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4 ASPECTOS ÉTICOS E AMBIENTAIS

A pesquisa realizada foi baseada em um problema observado e analisado pelo professor e

é composto de propostas para aplicação com alunos, porém os alunos não participaram de

atividades e seus nomes ou características não foram utilizados. Portanto, de acordo com o

Conselho Nacional de Saúde e suas resoluções: no 466, de 2 de dezembro de 2012 e no 510 de

07 de abril de 2016, que discorrem sobre ética em pesquisas científicas, o artigo 1o, parágrafo

único, inciso VII, menciona que: pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações

que emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem

dados que possam identificar o sujeito, não serão registradas nem avaliadas pelo sistema dos

Comitês de Ética em Pesquisa e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, (CEP/CONEP).

A continuidade do cadastro do projeto na Plataforma Brasil é bloqueada quando a

pesquisa não envolve seres humanos como participantes, sendo o trabalho liberado para a

realização, pois a avaliação do CEP/CONEP não é aplicável.
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5 RESULTADOS

Os modelos após confecção são apresentados nas seções que seguem através de

fotografias e breve explanação das estruturas montadas, as dimensões das peças são

apresentadas em quadros com as medidas de todos os modelos, logo após a apresentação dos

modelos são propostas três possibilidades de aplicação do material.

5.1 MODELOS 3D

Foram elaborados quatro modelos 3D, que são mostrados nas próximas seções. As

dimensões de todas as peças podem ser observadas no quadro 1.

Modelos de células Dimensões (centímetros)

Espermatozoide Comprimento - 39

Espessura - 4

Largura - 8

Fibroblasto Comprimento - 79

Espessura - 3

Largura - 26

Hemácia Diâmetro -5,5

Espessura - 2

Neurônio Comprimento – 139 no total, sendo:

Corpo - 27 e axônio e dendritos - 112

Espessura - 5

Largura - 50, corpo celular e dendritos

Quadro 1: Apresentação das medidas dos modelos 3D

5.1.1 ESPERMATOZÓIDE
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O modelo 3D do espermatozoide foi preparado idealizando três partes: cabeça, peça

intermediária e cauda (flagelo). Na cabeça se encontra o núcleo com apenas metade do

material genético de uma célula 2n, e o acrossomo. Na peça intermediária está: o centríolo, o

axonema e mitocôndrias. Finalizando a montagem está a cauda. As figuras 51, 52 e 53

mostram vários ângulos da peça.

Figura 51: Modelo 3D, espermatozoide em vista longitudinal anterior, com núcleo fechado.

Figura 52: Modelo 3D, espermatozoide em vista longitudinal anterior, com núcleo aberto.
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Figura 53: Modelo 3D, espermatozoide em vista longitudinal posterior.

Através das figuras 53 e 54 pode-se observar internamente as estruturas da cabeça e da

peça intermediária, sendo identificados pela coloração: lilás - núcleo, lã branca - material

genético, cinza - acrossomo, cilindro vermelho - centríolo, barbante cinza - axonema, laranja

– mitocôndrias (uma delas aberta), azul - membrana.

5.1.2 FIBROBLASTO

O modelo 3D do fibroblasto foi preparado com a intenção de idealizar uma célula

alongada e com prolongamentos. Várias estruturas são representadas, como: núcleo,

mitocôndrias, lisossomos, citoesqueleto, ribossomos e, comparativamente com as demais

células escolhidas, pode-se perceber que nesta há um retículo endoplasmático e um complexo

de Golgi mais desenvolvidos, devido à sua função secretora. As imagens: 54 e 55 mostram

alguns ângulos da peça.
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Figura 54: Modelo 3D, fibroblasto em vista frontal.

Através da imagem 57 pode-se observar detalhadamente a peça, sendo identificados pela

coloração: lilás - núcleo, lã branca e marrom- material genético, denotando uma célula 2n,

cinza - nucléolo, barbante cinza - citoesqueleto, laranja - mitocôndrias, amarelo claro -

lisossomos, azul - complexo de Golgi, verde - retículo endoplasmático, contas azuis -

ribossomos, bege - citosol, amarelo escuro - membrana plasmática.



68

Figura 55: Modelo 3D, fibroblasto - detalhes do citoplasma com as organelas e o interior do núcleo.

5.1.3 HEMÁCIA

O modelo 3D da hemácia foi elaborado com formato circular, com a parte central mais

profunda e contendo somente no citosol hemoglobinas. As imagens: 56 e 57 mostram alguns

ângulos da peça.
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Figura 56: Modelo 3D de uma hemácia - vista superior.

Através da figura 57 pode-se observar detalhadamente a peça, sendo identificados pela

coloração: tecido vermelho - membrana plasmática, preenchimento vermelho – citosol, que

contém hemoglobina dissolvida.
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Figura 57: Modelo 3D, hemácia aberta.

5.1.4 NEURÔNIO

O modelo 3D do neurônio foi preparado contendo as seguintes partes: corpo celular,

dendritos e axônio. No corpo celular as estruturas apresentadas são: núcleo, mitocôndrias,

lisossomos, citoesqueleto, ribossomos, retículo endoplasmático e um complexo de Golgi. As

imagens: 58, 59 e 60 mostram alguns ângulos da peça.

Figura 58: Modelo 3D, neurônio - vista anterior, com núcleo fechado.



71

Figura 59: Modelo 3D, neurônio - vista posterior.

Através da imagem 60 pode-se observar detalhadamente a peça, sendo identificado pela

coloração: lilás - núcleo, lã branca e marrom - material genético 2n, cinza - centríolo, barbante

cinza - citoesqueleto, laranja - mitocôndrias, amarelo claro - lisossomos, azul - complexo de

Golgi, verde - retículo endoplasmático, contas azuis - ribossomos, bege - citosol, vermelho -

membrana plasmática.

Figura 60: Modelo 3D, neurônio – com detalhes do citoplasma e com núcleo aberto.
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5.2 MODELO PAINEL

Foi elaborado um painel e quatro modelos celulares, que são mostrados nas próximas

seções. As dimensões de todas as peças podem ser observadas no quadro 2.

Modelos Medidas (centímetros)

Painel Base:

Comprimento - 68 de altura

Largura - 38

Doze bolsos, cada:

Comprimento - 9 de altura

Largura - 10

Espaço para as células:

Comprimento - 25 de altura

Largura - 38

Espermatozoide Comprimento - 28

Largura - 4

Fibroblasto Comprimento - 57

Largura - 19

Hemácia Diâmetro - 4

Neurônio Comprimento – 86 no total, sendo:

Corpo do neurônio - 20

Axônio e dendritos - 66

Largura - 16

Quadro 2: Apresentação das medidas dos modelos painel

A seguir são apresentados os modelos painel antes e depois da montagem
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5.2.1 ESPERMATOZOIDE

Este modelo apresenta base do painel com a peça espermatozoide fixada e disponível

para montagem, conforme figura 61.

Figura 61: Modelo painel, espermatozoide: A, base modelo e peças para montagem celular. B, possível

montagem do modelo espermatozoide.

A

B
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5.2.2 FIBROBLASTO

Este modelo apresenta base do painel com a peça fibroblasto fixada e disponível para

montagem, conforme figura 62.

Figura 62: Modelo painel, fibroblasto: A, base, modelo e peças para montagem celular. B, possível montagem do

modelo fibroblasto.

5.2.3 HEMÁCIA

Este modelo apresenta base do painel com a peça hemácia fixada e disponível para

montagem, conforme figura 63.

A

B
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Figura 63: Modelo painel, hemácia: A, base modelo e peças para montagem celular. B, possível montagem do

modelo hemácia.

5.2.4 NEURÔNIO

Este modelo apresenta base do painel com a peça neurônio fixada e disponível para

montagem, conforme figura 64.

A

B
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Figura 64: Modelo painel, neurônio: A, base modelo e peças para montagem celular. B, possível montagem do

modelo neurônio.

5.3 SUGESTÕES DE APLICAÇÃO DOS MODELOS

Conforme o currículo mínimo do Ensino Médio do Estado do Rio de Janeiro o conteúdo

abordado neste trabalho é apresentado aos alunos durante o 2o bimestre do 2o ano, conforme

recorte do currículo apresentado na figura 65.

A

B
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Figura 65: Habilidades e Competências para o 2o bimestre do 2o ano do ensino médio, recorte do currículo

mínimo do Estado do Rio de Janeiro para o Ensino Médio.

O conteúdo de citologia é abordado durante o segundo módulo para os alunos da EJA,

denominado NEJA 2, que seriam as turmas escolhidas para aplicação das propostas. A NEJA

possui um material didático usado como base que foi especialmente elaborado para seus

alunos, e disponibiliza algumas propostas diferentes das convencionais, porém apresenta um

conteúdo resumido visto que a carga horária é reduzida em relação ao ensino médio regular.

O livro didático de Biologia da NEJA 2 apresenta o conteúdo de células relacionado a

este trabalho em duas unidades: Unidade 3 - Membrana e organelas celulares, figura 66, e a

Unidade 5 - Expressao gênica e diferenciação celular, figura 67. Outras unidades também

poderiam ser relacionadas de acordo com a abordagem utilizada na aplicação dos modelos.

Figura 66: Informações sobre Unidade 3 do material didático da NEJA2 Biologia.
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Figura 67: Informações sobre Unidade 5 do material didático da NEJA2 Biologia.

As propostas que seguem poderão ser aplicadas a alunos da educação de jovens e adultos,

porém, quando observado a mesma distorção de conceitos relacionados a células, outro

público possível seriam os alunos do 2o ano do ensino médio regular, turmas nas quais o

conteúdo de células é abordado conforme orientações da SEEDUC.

A metodologia da aula com a utilização dos modelos poderá ser encaminhada de várias

formas, usando um dos modelos ou ambos. Lembrando sempre que o professor promoverá a

proposta e agirá como um mediador.

Neste trabalho serão apresentadas três sugestões de aplicação dos conteúdos de citologia

utilizando os modelos elaborados:

5.3.1 PROPOSTA 1: UTILIZANDO MODELOS 3D

Nesta sugestão duas aulas com cinquenta minutos são suficientes para aplicação da

proposta, a aula será organizada em quatro momentos.

Para esta aula serão necessários: os modelos 3D e materiais pessoais de rotina dos alunos,

como: caderno, lápis, borracha e caneta.

- Primeiro momento:

A turma será organizada em quatro grupos e cada modelo 3D será entregue a um grupo

somente, de forma que os integrantes dos outros grupos não vejam os demais modelos

celulares. Todos os alunos do grupo irão observar e manusear o modelo específico do seu
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grupo e responder a um breve questionário que será apresentado gradualmente aos alunos de

acordo com as etapas.

Segue primeira parte do questionário para os grupos:

1) Descreva a célula do seu grupo o mais detalhadamente possível, levantando todas as

características que vocês podem observar.

2) Dê uma sugestão de que célula é esta.

3) Por que o grupo sugeriu tal célula?

- Segundo momento:

Após a observação e as anotações concluídas, um integrante de cada grupo irá falar para

turma todas as particularidades que puderam observar da célula estudada sem mostra-la a

turma. Depois os grupos continuarão respondendo ao questionário:

4) As células que os grupos receberam são iguais? Por que vocês chegaram a esta

conclusão?

5) Quais as diferenças e similaridades entre as células apresentadas?

- Terceiro momento:

Os modelos são apresentados para toda a turma, para que assim tenham contato integral

com as células especializadas do estudo, e observem as peculiaridades das mesmas. A partir

desta visualização geral os alunos poderão concluir o questionário:

6) Será que estas células estão em um mesmo local no nosso organismo?

7) Será que possuem a mesma função?

8) Suponha atividades que a célula do seu grupo pode fazer contendo os componentes

que vocês destacaram, e sugira o local onde estão situadas.

- Quarto momento:

Após a conclusão dos questionários, os grupos expõem suas respostas e o professor

reforça os conceitos corretos e elucida as respostas equivocadas. Por fim, efetua a síntese dos

conceitos através da conclusão dos alunos e com a apresentação das células mencionando suas
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funções e peculiaridades, destacando a importância das diferenças e semelhanças entre as

mesmas.

5.3.2 PROPOSTA 2: UTILIZANDO MODELOS 3D E PAINEL

Nesta sugestão, duas aulas com cinquenta minutos serão utilizadas. Esta proposta é

aplicada em três momentos.

Serão necessárias para aplicação da proposta: modelos 3D, modelo painel e materiais

pessoais habituais dos alunos, como: caderno, lápis, borracha e caneta.

- Primeiro momento:

A turma será organizada em grupos e cada grupo receberá um painel, com as peças no

formato das células e os componentes celulares alojados nos bolsos do painel. Aos alunos

serão informados o nome das células e as organelas estarão nomeadas.

Será solicitado que montem as células pensando nas suas funções, e qual seria a melhor

montagem para cada célula apresentada de acordo com o que sabem ou imaginam. O

professor deverá mencionar que as peças estão representando a membrana plasmática e o

citosol. Partindo disto o aluno deverá pensar: O que a célula que ele está montando precisa?

- Segundo momento:

Cada grupo irá apresentar sua montagem para a turma e explicará porque organizaram de

tal maneira. E o professor estimula a discussão entre os grupos.

- Terceiro momento:

O professor apresenta os modelos 3D, onde os alunos poderão observar a montagem

adequada. Após observação dos modelos pelos alunos o professor explica porque as células

possuem tais organelas sempre levando em consideração as similaridades e diferenças entre

elas e suas funções. O ideal é que se incentive o mesmo tipo de pensamento para abranger

todas as outras células.
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5.3.3 PROPOSTA 3: UTILIZANDO AMBOS MODELOS E PROPONDO NOVOS

Nesta sugestão quatro aulas com cinquenta minutos são necessárias, o ideal é que as aulas

sejam divididas em dois dias distintos.

Para aplicação da proposta serão utilizados: os modelos 3D e painel, cartolinas coloridas

ou folhas Etil Vinil Acetato (E.V.A.) coloridas, tesouras, cola, ou outros materiais alternativos

de reutilização escolhidos pelos alunos e materiais cotidianos dos alunos.

Esta proposta possui os três primeiros passos iguais à segunda proposta, porém é

complementada por mais dois momentos. Portanto é aplicada em cinco passos, conforme

segue:

- Primeiro momento:

A turma será organizada em grupos e cada grupo receberá um painel, com o formato das

células e os componentes celulares alojados nos bolsos do painel. Aos alunos serão

informados o nome das células e as organelas estarão nomeadas.

Será solicitado que montem as células pensando nas suas funções, e qual seria a melhor

montagem para cada célula apresentada de acordo com o que sabem ou imaginam. O

professor deverá mencionar que o objeto em formato de célula está representando a

membrana plasmática e o citosol, e partindo disto o aluno deverá pensar; O que a célula que

ele está montando precisa para ficar completa?

- Segundo momento:

Cada grupo irá apresentar sua montagem para a turma e explicará porque organizaram de

tal maneira. O professor estimula a discussão entre os grupos.

- Terceiro momento:

O professor apresenta os modelos 3D, onde os alunos poderão observar a montagem

adequada. Após observação dos modelos pelos alunos, o professor explica porque as células

possuem tais organelas sempre levando em consideração as similaridades e diferenças entre

elas e suas funções. O ideal é que se incentive o mesmo tipo de pensamento para abranger

todas as outras células.
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- Quarto momento:

Cada grupo deverá escolher e pesquisar um tipo de célula diferente das que já foram

estudadas neste trabalho, esta pesquisa poderá acontecer em casa ou, devido às dificuldades

diárias dos alunos, a pesquisa poderá ser realizada na escola.

Após o levantamento das características das células escolhidas pelos grupos, os alunos

deverão montar um modelo de célula especializada usando sua criatividade e o material que

achar mais interessante para tal preparação.

A célula escolhida pelo grupo ficará a critério dos mesmos, não é necessário ser uma

célula especializada humana, permitindo assim ampliar o conhecimento sobre célula em

diferentes seres e poder efetuar comparações.

- Quinto momento:

Após elaboração o grupo deverá apresentar seu modelo para turma, relacionando as

características das células montadas e sua função. O professor faz a mediação final

promovendo o fechamento da aula com as considerações em relação as células apresentadas

pelos grupos.
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6 DISCUSSÃO

A citologia é um tema abordado no ensino básico durante o ensino fundamental e o

médio, assim como na EJA, dada a sua importância. Porém é considerado um conteúdo

complexo pelos alunos e muitos alunos carregam conceitos incorretos. Este julgamento e

diagnostico podem ocorrer devido à não visualização da célula, seus componentes ou seu

funcionamento.

De acordo com Linhares e Taschetto (1996) “Os conteúdos que envolvem o estudo de

célula no ensino fundamental tornam-se um tanto abstratos, pois as células apresentam-se em

dimensões ínfimas parecendo visíveis somente na imaginação do aluno”.

As formas didáticas tradicionais que vêm sendo usadas, como: somente a apresentação do

conteúdo em aulas teóricas, aulas sem contextualização, sem recursos didáticos diferenciados,

ou até mesmo sem a investigação do conhecimento prévio dos alunos, podem colaborar com

esta visão dos discentes.

Krasilchik (1996 apud JUNIOR e KLEIN, 2003) salienta a incompreensão do vocabulário

técnico existente na área de ciências da natureza. Uma proposta de mudança que a autora

coloca, é a substituição de aulas expositivas por aulas em que se estimule a discussão de

ideias, intensificando a participação dos alunos por meio da comunicação oral, escrita ou

visual.

É necessário portanto trabalhar os conteúdos em conjunto com a turma, mediando o

processo e usando recursos diferenciados, conforme menciona Oliveira (2005). Além de

trabalhar o concreto, fazer com que o aluno confronte a teoria com a prática e ainda socializar

suas compreensões com os colegas faz com que todos possam entender os conteúdos a partir

de diferentes pontos de vista, possibilitando que haja maior êxito no processo ensino

aprendizagem.

Diversos trabalhos apresentam resultados relevantes relacionados a utilização de modelos

para melhorar a aprendizagem dos alunos em variados conteúdos. Quando relacionados a

células e citologia pode ser citado: BEZERRA et al, 2015; FREITAS, 2013 ;GUIMARÃES et

al, 2016; OLIVEIRA, 2014; ORLANDO et al, 2009; COSTA, 2016. Em outros temas de

Biologia tais como: Microbiologia: ALBUQUERQUE e LEAL, 2017; Corpo Humano:
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DUSO, 2012; Genética: JUSTINA e FERLA, 2006; SETUVAL e BEJARAN, 2009 ; Ciclo

celular: REIS et al, 2013; Fotossíntese: LIESENFELD et al, 2015; Biomas e zoologia:

GUIMARÃES et al, 2016; Artrópodes: ROCHA, MELLO e BURITY, 2010. Apresentando

também soluções para públicos diversos, como: Licenciandos em biologia utilizando a

temática de Histologia: OLIVEIRA, 2005; Educação especial, com temática de Microbiologia:

MENEZES et al, 2016; Corpo humano: SILVA e RUST, 2016.

Desse modo, mesmo lidando com jovens e adultos deve-se perceber a importância de se

utilizar variados métodos pedagógicos, através de atividades diferenciadas como a utilização

de modelos, para apresentar outras possibilidades de aprendizagem aos alunos.

Para Setúval e Bejarano (2000), modelos didáticos se constituem em recursos que podem

garantir mais eficácia à prática do professor, no momento de trabalhar os conteúdos, os quais,

geralmente, se apresentam como difíceis para que os alunos compreendam principalmente no

campo científico, ou seja, das disciplinas como Ciências e Biologia.

Utilizando o conhecimento prévio dos alunos em relação às células, corretos ou não,

pode-se levantar um diagnóstico da turma e assim utilizar os modelos da forma apropriada

para sanar os problemas encontrados. Assim sendo, o conhecimento prévio será empregado e

a aprendizagem significativa poderá ocorrer.

Existem três requisitos essenciais para alcançar a aprendizagem significativa: a oferta de

um novo conhecimento estruturado de maneira lógica; a existência de conhecimentos na

estrutura cognitiva que possibilite a sua conexão com o novo conhecimento; a atitude

explícita de apreender e conectar o seu conhecimento com aquele que pretende absorver

(TAVARES, 2003).

O acompanhamento, a mediação e a explanação do professor são importantes para não se

criar outros equívocos, pois somente os modelos sem uma metodologia apropriada podem não

solucionar os problemas. Como corrobora Oliveira (2005): “Ao professor cabe o papel de

nortear as etapas da construção dos conhecimentos dos conteúdos, e aos alunos a elaboração

destes conteúdos mediante a sua cognição”.

Considerando a adoção de perspectivas crítico-reflexivas juntamente com atividades

práticas, como a utilização dos modelos, pode-se aproximar os estudantes às estruturas da

biologia, além de promover a “interação professor-aluno e aluno-objeto” e melhorar o

processo ensino-aprendizagem.
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Além de permitir a visualização dos componentes celulares, os modelos também

demonstram as dimensões proporcionais de cada estrutura, concedendo uma visão da célula

diferenciada das imagens conhecidas dos alunos. Segundo Freitas e colaboradores (2013),

modelos tridimensionais contribuem para aquisição prática de noções referentes a tamanho,

largura e espessura, além de colaborar para a melhor compreensão da formação e das funções

das mais diversas células que compõem os organismos, que podem ser abordadas com os

modelos 3D elaborados neste trabalho

Os modelos painel por sua vez, apresentam uma inovação em relação a possibilidade dos

alunos poderem montar as células, pois poderão além de visualizar as estruturas celulares e

comparar as dimensões, terão que pensar o que a célula necessita e pesquisar para ter maior

interação com o assunto e poder organizar adequadamente a célula que está produzindo.

Os diversos tipos celulares não são citados em vários trabalhos, pois, ao buscar

modelagem de células, percebe-se que, em várias propostas relacionadas à educação básica,

não se encontram modelos de células especializadas e não há ênfase em ponderar sobre as

mesmas. Geralmente são usados como moldes células eucariontes com forma esférica

contendo todas as organelas, células vegetais básicas e células procariontes, podendo causar a

impressão que somente existem essas formas, componentes e características celulares. Isto

também pode ocasionar o principal equívoco em relação às células mencionados pelos alunos

da EJA.

Assim sendo, é interessante incentivar a modelagem de células diferenciadas,

aumentando a gama de modelos a ser apresentado ou fabricado pelos alunos permitindo assim

novos horizontes de aprendizagem relacionados à citologia.

Ao analisar o modelo didático proposto neste trabalho pode-se levantar alguns pontos

positivos como:

- Ser um recurso que facilita a compreensão e melhora a aprendizagem através da

visualização e da manipulação de um molde de célula, proporcionando a percepção da

composição celular;

- As dimensões entre os modelos celulares poderão ser observadas e comparadas.

- É de fácil manuseio e possui boa durabilidade;
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- Possibilita a idealização da célula sem laboratórios ou outros equipamentos áudio

visuais, que em algumas escolas podem não existir ou serem de difícil acesso;

- Permite a visualização diferenciada do livro didático, desenhos no quadro, ou outro

recurso somente em duas dimensões (2D);

- O modelo painel por ser aberto a montagem das células, pode ser de ampla utilização;

- Os modelos por conterem uma estrutura mais simplificada podem proporcionar uma

dinâmica mais adequada para os alunos do ensino médio;

- O trabalho pode incentivar a construção dos modelos com materiais semelhantes ou

diferentes dos propostos, podendo ser utilizado outros tipos de materiais como: isopor, massa

de modelar, porcelana fria, papeis de diferentes qualidades, olhas de E.V.A., materiais de

reutilização (garrafas, latas, caixas, embalagens), entre outras possibilidades

Porém algumas restrições podem ser levantadas, tais como:

- A forma de aplicação didática dos modelos, sem a análise e discussão adequadas ou sem

mediação do professor;

- Não se assegurar que os alunos compreendam os modelos como representações

semelhantes e não iguais as células;

- A produção dos modelos confeccionados com material tipo feltro pode ser limitante

para quem não possua a habilidade ou disponibilidade de tempo para fabricação.

Estes fatores poderão ser confirmados ou negados a partir de testes, aplicando-se os

modelos no âmbito escolar e através de diferentes propostas, é provável que outros aspectos

possam ser levantados.

Os modelos e as propostas elaboradas neste trabalho também reforçam algumas das

diretrizes de trabalho com os jovens e adultos sugeridas pela Secretaria de Estado de

Educação (SEEDUC), pois conforme orientações para o programa da NEJA algumas

atribuições são: Organizar e planejar aulas, de acordo com a realidade da turma; Estimular a

iniciativa, a criatividade e a cooperação dos alunos; Introduzir, no cotidiano escolar, assuntos

de interesse e significância para os alunos; Utilizar técnicas que dinamizem as atividades na

turma: trabalhos em grupo, pesquisas, debates, entre outras; Promover de forma instigante a
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pesquisa e a experimentação; Identificar ações que necessitem de correção e de reforço;

Manifestar interesse por novas formas de ensinar e de aprender.
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7 CONCLUSÃO

Os modelos elaborados através deste estudo aliados à práticas adequadas podem ser um

ótimo recurso didático para compreensão de células, sua composição e características. Os

modelos produzidos podem ser utilizados de diversas formas pelos professores, ora para

observação e discussão de conceitos, ora para montagem pelos próprios alunos, desta forma

espera-se que equívocos relacionadas à composição e funcionamento das células possam ser

sanadas.

Espera-se que os modelos produzidos tenham apelo motivacional sobre a aprendizagem e

instiguem nos alunos o conhecimento relacionado à citologia, que dinamizem as aulas para os

alunos da EJA, que permitam a fuga do ensino tradicional e promovam a perspectiva de um

ensino construtivista e investigativo em suas diversas possibilidades de aplicação.

Adicionalmente, que estimulem professores a produzir modelos incentivando a pesquisa e

busca sobre o assunto, permitindo também a atualização e captação de novos conhecimentos.

Que se entusiasmem em utilizar novas práticas pedagógicas e formas diferenciadas de lidar

com que o conhecimento prévio do aluno pode proporcionar e a forma de ensinar e

contextualizar o conteúdo.
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APRESENTAÇÃO

Este Manual foi elaborado como um produto educacional relacionado a dissertação de

mestrado: “Elaboração de modelos de células especializadas e sugestões de como utilizá-los

na Educação de Jovens e Adultos” desenvolvida pela professora Carolina Silva de Souza, sob

orientação da Professora Narcisa Leal da Cunha e Silva, durante o Mestrado Profissional em

Ensino de Biologia em Rede Nacional ProfBio realizado na UFRJ- Fundão.

INTRODUÇÃO

Este trabalho surgiu a partir de dúvidas básicas de alunos da Educação de Jovens e

Adultos (EJA) noturno, quando os mesmos questionam por exemplo: “Por que as células do

estômago precisam respirar?” ou “Por que células do pulmão precisam fazer digestão?”

Pensando nas dificuldades de aprendizagem, e que estes alunos por vezes não recebe a

atenção necessária durante sua vida escolar, um recurso diferenciado para os padrões da EJA

foi elaborado com a intenção de atende- los e sanar suas dúvidas.

Foi pesquisado e confeccionado modelos de células especializadas como uma das formas

possíveis de tornar o ensino mais agradável e melhorar a aprendizagem. E partindo do

conhecimento e dos questionamentos dos alunos aliado a uma metodologia investigativa

pode-se promover uma aprendizagem significativa.

Modelos podem proporcionar uma idealização das células permitindo que os alunos

melhorem sua percepção, visto que, nem sempre se tem recursos para que possam visualizar

as células. Utilizando um material pedagógico diferenciado como recurso didático palpável

para visualização e manuseio, formando por exemplo a visão tridimensional das células, a

percepção pode ser facilitada e visualizando as características de diferentes células, é provável

que posteriomente façam uma associação à fisiologia celular, o que pode beneficiar a

aprendizagem de Citologia.

Os modelos celulares apresentados neste trabalho são de células especializadas humanas

e elaboradas em tecido. A opção por modelos em tecido foi adotada por aptidão pessoal,

porém a ideia é estimular a utilização de modelos, portanto outros tipos de materiais podem

facilmente ser utilizados para fabricação e aplicação com os alunos, assim como vários outros

tipos celulares.
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As células escolhidas para utilização foram: espermatozoide, fibroblasto, hemácia e

neurônio, devido as comparações possíveis ao relacionar a diferença entre as mesmas,

possibilitando demonstrar as principais diversidades entre essas unidades e também

levantando as suas similaridades.

OBJETIVOS

GERAL:

Produzir modelos celulares para que alunos aperfeiçoem o conceito de célula, possibilitando a

compreensão de semelhanças e diferenças entre as células especializadas e suas funções.

ESPECÍFICOS:

Incentivar utilização de modelagem de células especializadas.

Fornecer alternativas de metodologias para trabalhar conceito de célula, através de modelos

de células especializadas.

Criar modelos de células, com o propósito que os alunos da EJA sejam capazes de:

- Reconhecer as diferenças de tamanho entre células;

- Identificar as organelas celulares comuns a todas as células e porque são necessárias;

- Perceber estruturas diferenciadas entre as células e sua função.

MATERIAIS E MÉTODOS PARA ELABORAÇÃO DOS MODELOS:

Dois tipos de modelos serão apresentados:

- 3D: modelos de células especializadas completas, acolchoados para que os alunos possam

visualizar as células por vários ângulos, ou seja, passando ideia de observá-las em três

dimensões.

- Painel: modelo para montagem das células especializadas, em 2D.
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Os modelos escolhidos devem possuir proporção entre os mesmos, para que os alunos

também possam perceber os diferentes tamanhos celulares.

MATERIAIS: tecido tipo feltro de diferentes cores, linha coloridas, agulha, tesoura, fita

métrica, miçangas, barbantes e lã, enchimento tipo acrilon, plástico, velcro, lápis, papel para

molde, caneta para escrita em plástico. Além dos materiais a máquina de costura também foi

um equipamento utilizado, mas o tecido pode ser costurado a mão com a agulha própria ou

colado com cola tipos: quente, silicone ou permanente.

MODELOS 3D

Os modelos 3D foram cortados e costurados manualmente e à máquina; primeiramente a

estrutura representando a membrana plasmática e o citosol foram montadas, depois as peças

foram preenchidas com enchimento tipo acrilon para dar formato em 3D, as diversas

organelas e os componentes do citoesqueleto foram cortados e preparados e também

preenchidos com enchimento. As organelas e os outros componentes foram posicionados e

costurados ao citosol e então os modelos foram montados e todo o conjunto ficou pronto.

Abaixo segue a montagem passo a passo do modelo 3D do fibroblasto, demonstrando a

elaboração e permitindo a idealização da montagem dos demais modelos. O detalhamento é

acompanhado das fotografias respectivas da confecção do modelo e sua explicação.

A figura 1 mostra a moldura frontal que representa a membrana plasmática, esta foi a

primeira a ser cortada, as medidas seguem na figura 5.

Figura 1: Moldura frontal do fibroblasto.
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Logo após foram cortadas peças com 6cm de largura e várias tiras até atingir a medida de

4,40m para servirem de moldura lateral interna e externa da representação da membrana

plasmática, a figura 2 mostra algumas das tiras utilizadas.

Figura 2: Tiras que formam as molduras laterais do fibroblasto.

As tiras foram costuradas de ambos lados à moldura frontal, conforme mostram as figuras

3 e 4, primeiramente a interna e posteriormente a externa.

Figura 3: Costura moldura lateral interna do fibroblasto.

Figura 4: Costura moldura lateral externa do fibroblasto.

6 cm
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A próxima imagem, figura 5, mostra a peça que formará a parte traseira do modelo e

representa a parte externa da membrana plasmática. Nesta imagem também pode-se observar

as medidas da peça.

Figura 5: Peça externa posterior do fibroblasto.

Após a montagem da moldura as partes que representam o citoplasma foram feitas:

- Mitocôndrias: como estas organelas foram feitas com diversos tamanhos não se manteve um

padrão, a largura usada foi de 2,5cm e o comprimento variou de 3cm a 5cm, pois era

necessário representar as variadas dimensões das mitocôndrias. As imagens 6 A e B mostram

o tecido cortado e posteriormente as peças já costuradas e com o enchimento.

Figura 6: Mitocôndrias. A, tecido cortado e B, peças já costuradas. Uma fita métrica representa o referencial de

tamanho.

81 cm

28 cm

26 cm

50 cm27 cm

18 cm

24 cm

A B
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- Lisossomos: o tecido foi cortado com 2,5cm x 2,5cm, costurado e preenchido com

enchimento. As figuras 7 A e B apresentam o tecido cortado e as peças prontas.

Figura 7: Lisossomos, A, tecido cortado e B, peças já costuradas. Uma fita métrica representa o referencial de

tamanho.

- Retículo endoplasmático granular e não granular: foi cortada uma tira de 2cm de largura por

1,60cm de comprimento; a tira foi costurada ao redor do núcleo com vários dobramentos

representando o retículo endoplasmático não granular, posteriormente conforme figura 21,

contas foram presas à parte desta tira para representar os ribossomos formando o retículo

endoplasmático granular. A figura 8 A apresenta parte da tira e a figura 8 B mostra a tira já

costurada ao redor do núcleo com os vários dobramentos.

Figura 8: A, Tira de tecido para confecção do retículo endoplasmático. B: retículo endoplasmático e núcleo.

A B

A B
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- Complexo de Golgi: foram cortadas oito tiras com 2cm de largura e com comprimentos

crescentes iniciando em 10cm até 18cm, foram costuradas formado um círculo e

posteriormente organizadas em tamanho crescente e foram presas umas às outras centralmente.

Foram cortados também pedaços com tamanhos variados entre 1,5cm e 2cm de largura e de

2,5cm a 3cm de comprimento, representando as vesículas que se soltam do complexo, que

foram costuradas e preenchidas com enchimento. A figura 9 A mostra os cortes de tecido e na

9 B o complexo de Golgi e as vesículas montadas

Figura 9: A, Tiras de tecido para montagem do complexo de Golgi. B, complexo de Golgi e vesículas montados.

- Nucléolo: Foram cortados dois círculos com 2,5cm x 2,5cm, costurados e enchidos com

acrilon. A figura 10 A mostra a peça cortada e a 10 B ilustra a peça pronta.

Figura 10: A, Círculos em tecido para montagem do nucléolo. B, nucléolo montado.

- Núcleo: Cortou-se dois círculos com 9cm x 9cm e dois pedaços de lã de cores diferentes

com 50cm. Os fios de lã, representando a cromatina, foram presos a um dos círculos de forma

A B

A B
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desalinhada, juntamente com o nucléolo, depois o outro círculo foi parcialmente costurado

por cima. As figuras 11, 12 e 13 demonstram o explanado.

Figura 11: Círculos de feltro para montagem do núcleo.

Figura 12: Círculo e fios de lã para montagem do núcleo.

Figura13: Núcleo montado.
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- Citoesqueleto: pedaços de barbante com tamanhos variados foram utilizados para

representação do citoesqueleto. A figura 14 mostra o barbante utilizado.

Figura 14: Barbante utilizado para montagem do citoesqueleto.

- Ribossomos e polirribossomos: foram representados por conta acrílica (bola facetada

transparente), tamanho 5mm. É possível observá-las na figura 15. Miçangas ou outros tipos de

conta podem ser usadas.

Figura 15: Contas para representação dos ribossomos.

- Citosol foi cortado o tecido seguindo o formato externo do modelo do fibroblasto que foi

proposto, com as medidas de largura com 21cm na parte mais estreita e com comprimento de

57cm na parte mais alongada, conforme ilustram as figuras 16 e 17.
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Figura 16: Tecido para compor o citosol, medida de largura.

Figura 17: Tecido para compor o citosol, medida de comprimento.

No tecido representando o citosol as peças foram presas sequencialmente: o núcleo

(figuras 18 e 19), citoesqueleto (figura 19), retículo endoplasmático rugoso e liso (figuras 20 e

21), ribossomos e polirribossomos (figura 22), complexo de Golgi (figura 23 e 24),

mitocôndrias e lisossomos (figuras 25 e 26).



111

Figura 18: Citosol com núcleo aberto.

Figura 19: Núcleo fechado e citoesqueleto no citosol.

Figura 20: Retículo endoplasmático (verde) no citosol, próximo ao núcleo (lilás).

Figura 21: Retículo endoplasmático rugoso (verde) ao redor do núcleo (lilás), com ribossomos (contas azuis)

aderidos.
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Figura 22: Ribossomos e polirribossomos (contas azuis), espalhados no citosol. Retículo endoplasmático (verde)

e núcleo (lilás) também estão montados.

Figura 23: Complexo de Golgi (azul) no citosol.

Figura 24: Complexo de Golgi.
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Figura 25: Mitocôndrias (laranja) e lisossomos (amarelo) no citosol.

Figura 26: Mitocôndrias (laranja) e lisossomo (amarelo).

A peça representando o citoplasma foi presa à moldura na porção interior, a figura 27

demonstra este passo. A parte posterior do modelo foi costurada a moldura lateral externa

deixando uma pequena parte na lateral sem costurar. O enchimento é colocado pela abertura

lateral e logo após costurada a fenda. E o modelo ficou pronto!

Figura 27: Citoplasma costurado na moldura.

A figura 28 ilustra o modelo pronto.
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Figura 28: Modelo 3D de fibroblasto finalizado.

Outros modelos podem ser confeccionados, a seguir são apresentadas a imagem de outros

modelos prontos como sugestão: espermatozóide (figuras: 29 e 30), hemácia (figuras: 31 e 32)

e neurônio (figuras: 33 e 34).

Figura 29: Modelo 3D, espermatozóide vista frontal com núcleo fechado.

Figura 30: Modelo 3D, espermatozóide vista frontal com núcleo aberto.
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Figura 31: Modelo 3D, hemácia - vista lateral.

Figura 32: Modelo 3D, hemácia - detalhes do citoplasma.

5,5 cm
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Figura 33: Modelo 3D, neurônio - vista frontal.

Figura 34: Modelo 3D, neurônio - detalhes do citoplasma com núcleo aberto.

MODELO PAINEL

O modelo painel é composto de uma base onde podem ser fixados vários formatos de

células e abaixo possui bolsos plásticos para serem preenchidos com opções de organelas,

inclusões e citoesqueleto. No formato das células estão incluidos: a membrana e o citosol, que

possui material aderente onde as organelas e os componentes do citoesqueleto poderão ser

colocados e retirados a escolha do aluno. Este modelo está confeccionado permitindo a

visualização em 2D.

O modelo painel, foi confeccionado cortado o tecido em formato retangular com as

seguintes medidas: 136cm de comprimento por 38cm de largura, que foi costurado nas

laterais montando um retângulo final com 68cm x 38cm, utilizou-se costura manual e à

máquina.

Foram cortadas tiras de tecido com 2cm de largura por 12cm de comprimento, que foram

presas ao retângulo base formando três alças com as medidas finais de: 2cm x 5cm. Logo após,

os doze bolsos plásticos foram cortados com as seguintes medidas: 10cm de largura por 9cm

de comprimento e costurados na parte inferior da base. Na parte superior pode-se aderir o tipo

de célula desejada, a figura 35 mostra o descrito.
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Figura 35: Modelo painel com alças e bolsos.

A estrutura externa dos quatro modelos celulares foi cortada e no verso um velcro foi

preso para posicionamento no painel quando necessário. A fotografia das estruturas

mencionadas pode ser visualizada na figura 36. As organelas e os demais elementos

estruturais foram cortados e preparados, a figura 37 ilustra esse passo. Logo após, eles foram

posicionados nos bolsos do painel e identificados com caneta própria para escrita neste

material, que poderá ser observada nos resultados.
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Figura 36: Peças para representação externa das células, conforme legenda numerada sendo: 1- hemácia, 2-

espermatozoide, 3- neurônio, 4- fibroblasto.

Figura 37: Peças para representação de estruturas celulares, conforme legenda numerada, sendo: 1- retículo

endoplasmático, 2- hemoglobina, 3- nucléolo, 4- lisossomos, 5- ribossomos, 6- núcleo, 7- material genético, 8-

complexo de Golgi, 9- vacúolos, 10 - acrossomo, 11- mitocôndrias e 12- citoesqueleto.

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO DOS MODELOS

As sugestões foram elaboradas para turmas de segundo módulo da EJA do estado do Rio

de Janeiro, onde o conteúdo de células é abordado. Porém podem ser aplicadas à alunos do 2o

ano do ensino médio regular, quando observado a mesma distorção de conceitos em citologia.

A metodologia da aula com a utilização dos modelos poderá ser encaminhada de várias

formas, e usando um dos modelos ou ambos. Lembrando sempre que o professor promoverá a

proposta e agirá como um mediador. Seguem três propostas para aplicação dos conteúdos de

citologia utilizando os modelos elaborados:

PROPOSTA 1: UTILIZANDO MODELOS 3D

Nesta sugestão duas aulas com cinquenta minutos são suficientes para aplicação da

proposta, a aula será organizada em quatro momentos.
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Para esta aula serão necessários: os modelos 3D e materiais pessoais de rotina dos alunos,

como: caderno, lápis, borracha e caneta.

- Primeiro momento:

A turma será organizada em quatro grupos e cada modelo 3D será entregue a um grupo

somente, de forma que os integrantes dos outros grupos não vejam os demais modelos

celulares. Todos os alunos do grupo irão observar e manusear o modelo específico do seu

grupo e responder a um breve questionário que será apresentado gradualmente aos alunos de

acordo com as etapas.

Segue primeira parte do questionário para os grupos:

9) Descreva a célula do seu grupo o mais detalhadamente possível, levantando todas as

características que vocês podem observar.

10) Dê uma sugestão de que célula é esta.

11) Por que o grupo sugeriu tal célula?

- Segundo momento:

Após a observação e as anotações concluídas, um integrante de cada grupo irá falar para

turma todas as particularidades que puderam observar da célula estudada sem mostra-la a

turma. Depois os grupos continuarão respondendo ao questionário:

12) As células que os grupos receberam são iguais? Por que vocês chegaram a esta

conclusão?

13) Quais as diferenças e similaridades entre as células apresentadas?

- Terceiro momento:

Os modelos são apresentados para toda a turma, para que assim tenham contato integral

com as células especializadas do estudo, e observem as peculiaridades das mesmas. A partir

desta visualização geral os alunos poderão concluir o questionário:

14) Será que estas células estão em um mesmo local no nosso organismo?

15) Será que possuem a mesma função?
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16) Suponha atividades que a célula do seu grupo pode fazer contendo os componentes

que vocês destacaram, e sugira o local onde estão situadas.

- Quarto momento:

Após a conclusão dos questionários, os grupos expõem suas respostas e o professor

reforça os conceitos corretos e elucida as respostas equivocadas. Por fim, efetua a síntese dos

conceitos através da conclusão dos alunos e com a apresentação das células mencionando suas

funções e peculiaridades, destacando a importância das diferenças e semelhanças entre as

mesmas.

PROPOSTA 2: UTILIZANDO MODELOS 3D E PAINEL

Nesta sugestão, duas aulas com cinquenta minutos serão utilizadas. Esta proposta é

aplicada em três momentos.

Serão necessárias para aplicação da proposta: modelos 3D, modelo painel e materiais

pessoais habituais dos alunos, como: caderno, lápis, borracha e caneta.

- Primeiro momento:

A turma será organizada em grupos e cada grupo receberá um painel, com as peças no

formato das células e os componentes celulares alojados nos bolsos do painel. Aos alunos

serão informados o nome das células e as organelas estarão nomeadas.

Será solicitado que montem as células pensando nas suas funções, e qual seria a melhor

montagem para cada célula apresentada de acordo com o que sabem ou imaginam. O

professor deverá mencionar que as peças estão representando a membrana plasmática e o

citosol. Partindo disto o aluno deverá pensar: O que a célula que ele está montando precisa?

- Segundo momento:

Cada grupo irá apresentar sua montagem para a turma e explicará porque organizaram de

tal maneira. E o professor estimula a discussão entre os grupos.

- Terceiro momento:
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O professor apresenta os modelos 3D, onde os alunos poderão observar a montagem

adequada. Após observação dos modelos pelos alunos o professor explica porque as células

possuem tais organelas sempre levando em consideração as similaridades e diferenças entre

elas e suas funções. O ideal é que se incentive o mesmo tipo de pensamento para abranger

todas as outras células.

PROPOSTA 3: UTILIZANDO AMBOS MODELOS E PROPONDO NOVOS

Nesta sugestão quatro aulas com cinquenta minutos são necessárias, o ideal é que as aulas

sejam divididas em dois dias distintos.

Para aplicação da proposta serão utilizados: os modelos 3D e painel, cartolinas coloridas

ou folhas Etil Vinil Acetato (E.V.A.) coloridas, tesouras, cola, ou outros materiais alternativos

de reutilização escolhidos pelos alunos e materiais cotidianos dos alunos.

Esta proposta possui os três primeiros passos iguais à segunda proposta, porém é

complementada por mais dois momentos. Portanto é aplicada em cinco passos, conforme

segue:

- Primeiro momento:

A turma será organizada em grupos e cada grupo receberá um painel, com o formato das

células e os componentes celulares alojados nos bolsos do painel. Aos alunos serão

informados o nome das células e as organelas estarão nomeadas.

Será solicitado que montem as células pensando nas suas funções, e qual seria a melhor

montagem para cada célula apresentada de acordo com o que sabem ou imaginam. O

professor deverá mencionar que o objeto em formato de célula está representando a

membrana plasmática e o citosol, e partindo disto o aluno deverá pensar; O que a célula que

ele está montando precisa para ficar completa?

- Segundo momento:

Cada grupo irá apresentar sua montagem para a turma e explicará porque organizaram de

tal maneira. O professor estimula a discussão entre os grupos.

- Terceiro momento:
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O professor apresenta os modelos 3D, onde os alunos poderão observar a montagem

adequada. Após observação dos modelos pelos alunos, o professor explica porque as células

possuem tais organelas sempre levando em consideração as similaridades e diferenças entre

elas e suas funções. O ideal é que se incentive o mesmo tipo de pensamento para abranger

todas as outras células.

- Quarto momento:

Cada grupo deverá escolher e pesquisar um tipo de célula diferente das que já foram

estudadas neste trabalho, esta pesquisa poderá acontecer em casa ou, devido às dificuldades

diárias dos alunos, a pesquisa poderá ser realizada na escola.

Após o levantamento das características das células escolhidas pelos grupos, os alunos

deverão montar um modelo de célula especializada usando sua criatividade e o material que

achar mais interessante para tal preparação.

A célula escolhida pelo grupo ficará a critério dos mesmos, não é necessário ser uma

célula especializada humana, permitindo assim ampliar o conhecimento sobre célula em

diferentes seres e poder efetuar comparações.

- Quinto momento:

Após elaboração o grupo deverá apresentar seu modelo para turma, relacionando as

características das células montadas e sua função. O professor faz a mediação final

promovendo o fechamento da aula com as considerações em relação as células apresentadas

pelos grupos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os modelos elaborados através deste estudo aliados à práticas adequadas podem ser um

ótimo recurso didático para compreensão de células, sua composição e características. Os

modelos produzidos podem ser utilizados de diversas formas pelos professores, ora para

observação e discussão de conceitos, ora para montagem pelos próprios alunos, desta forma

espera-se que equívocos relacionadas à composição e funcionamento das células possam ser

sanadas.
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Espera-se que os modelos produzidos tenham apelo motivacional sobre a aprendizagem e

instiguem nos alunos o conhecimento relacionado à citologia, que dinamizem as aulas para os

alunos da EJA, que permitam a fuga do ensino tradicional e promovam a perspectiva de um

ensino construtivista e investigativo em suas diversas possibilidades de aplicação.

Adicionalmente, que estimulem professores a produzir modelos incentivando a pesquisa e

busca sobre o assunto, permitindo também a atualização e captação de novos conhecimentos.

Que se entusiasmem em utilizar novas práticas pedagógicas e formas diferenciadas de lidar

com que o conhecimento prévio do aluno pode proporcionar e a forma de ensinar e

contextualizar o conteúdo.


