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RESUMO – O presente trabalho tem como objetivos mostrar resultados alcançados em sala de aula 
utilizando-se recursos diferentes do cotidiano vivenciado pelos alunos da escola pública. O processo 
ensino-aprendizagem ocorre de maneira efetiva quando a relação aluno-professor se mostra com 
harmonia e interesse por ambas as partes envolvidas, quando o professor incentiva seus alunos 
motivando-os ao aprendizado. Este conjunto de ações está diretamente relacionado à percepção do 
aluno em referência à prática do professor. Para a motivação ocorrer, recomenda-se partir da 
capacidade de mobilizar o aluno, chamar sua atenção oferecendo algo que lhe seja interessante, 
para poder introduzir os objetivos da aula resultando na aprendizagem. O Projeto “Protozoários: do 
microscópio à massinha” consistiu em explorar a fundo o tema PROTOZOA, concedendo aos alunos 
do Ensino Médio, uma aula diferente das que estão habituados a ter, inserindo-os no laboratório de 
Ciências e Biologia raramente utilizado nas instituições de ensino público. Dentre as metodologias 
usadas no projeto, pode-se destacar uma explicação teórica diferenciada, o ensino da montagem de 
lâminas de microscópio a partir de uma cultura de protozoários, noções básicas de microscopia e 
observação de organismos dulcícolas ao microscópio. Também foi realizado um trabalho avaliativo 
em conjunto ao livro didático fornecido pelo governo. Explorou-se as novas mídias na escola, em 
confronto com as práticas tradicionais de ensino, realizando uma montagem e animação de modelos 
didáticos de protozoários feitos de massinha de modelar. A divulgação dos trabalhos produzidos 
pelos alunos da escola pública foi publicada no blog do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência - Ciências Biológicas 2011. 
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Introdução 
 

A motivação está relacionada ao interior do aluno, suas preferências pessoais. Um recurso 
interessante para a prática docente é apresentar aos alunos algumas situações problema que os 
motivem a vincular sua atenção durante a aula toda, utilizando exemplos do cotidiano para despertar 
a curiosidade, e também outros recursos como imagens e vídeos. (ZANON E ALTHAUS, 2010). 

A necessidade de realização de aulas práticas para tornar o ensino de Biologia mais dinâmico 
e atrativo, vem sendo discutida há muito tempo entre as propostas de inovação dos currículos 
escolares (DO CARMO, 2008). 

A publicação dos alunos permite que sua avaliação pelo professor forneça aos alunos o apoio 
e o incentivo necessário à ampliação e ao aperfeiçoamento de suas aprendizagens (DE SÁ, 2005). 

Segundo os PCNs, os materiais de apoio ao currículo e ao professor cumprem seu papel 
quando são fontes de sugestões e ajudam os educadores a questionarem ou a certificarem suas 
práticas, contribuindo para tornar o conhecimento científico significativo para os estudantes (BRASIL, 
1998). 

De acordo com Zanon e Althaus (2010), o processo ensino-aprendizagem só ocorre de 
maneira efetiva quando a relação aluno-professor se mostra com harmonia e interesse por ambas as 
partes envolvidas, quando o professor incentiva seus alunos motivando-os ao aprendizado. Este 
conjunto de ações está diretamente relacionado à percepção do aluno em referência à prática do 
professor. Para a motivação ocorrer, recomenda-se partir da capacidade de mobilizar o aluno, 
chamar sua atenção oferecendo algo que lhe seja interessante, para poder introduzir os objetivos da 
aula resultando na aprendizagem. 

A motivação para a aprendizagem é interpretada de duas maneiras: 
a) Motivação Extrínseca, na qual o interesse é gerado por recompensa, estando ligada à 

fatores externos. Esta motivação pode ser tanto positiva quanto negativa. Caracteriza-se como 
positiva quando faz o aluno se sentir recompensado por finalmente ter entendido algum assunto que 
o mesmo sentia dificuldade, mexendo com sua autoestima. Descreve-se como negativa quando o 
aluno aprende para ganhar algum presente em troca.                                                                 

b) Motivação Intrínseca, quando o aluno se envolve por prazer, quando o tema da aula é de 
interesse natural a ele. (ZANON E ALTHAUS, 2010) 
 

 
Objetivos 

 
Promover a motivação intrínseca e extrínseca nos alunos de ensino médio em relação à 

disciplina de Biologia. Apresentar recursos didáticos, mídias e tecnologias atuando como 
instrumentos motivadores na sala de aula. Desfazer a visão abstrata da microscopia presente no 
ensino de ciências e biologia. Sondar o interesse que os alunos do segundo ano do ensino médio de 
uma escola pública possuem em relação ao vestibular. 

 
 

Metodologia 
 

O Projeto “Protozoários: do microscópio à massinha” foi realizado em uma escola pública do 
bairro Uvaranas, em Ponta Grossa, Paraná. Atingiu 74 alunos, de idades entre 15 a 17 anos, 
pertencentes ao segundo ano do ensino médio, com o período de execução equivalente a uma aula 
de cinquenta minutos. 

A execução foi dividida em sete etapas. Na primeira etapa os alunos receberam explicação 
teórica sobre o tema PROTOZOÁRIOS. Os conteúdos ministrados foram: a classificação dos 
protistas por estruturas de locomoção; reprodução; habitat e foram citados os protozoários mais 
comumente encontrados na natureza. 

Na segunda etapa, foram repassadas aos alunos noções básicas de microscopia e 
montagem de lâminas semipermanentes, um aluno de cada turma foi voluntário a montar a lâmina a 
ser analisada no microscópio a partir de uma cultura de protozoários dulcícolas. 

A terceira etapa foi a observação ao microscópio. O microscópio foi ligado a uma TV 
PENDRIVE, enquanto os alunos observavam nas objetivas do aparelho, outros poderiam 
acompanhar as imagens pela tela do televisor. 

Na quarta etapa, os alunos resolveram um estudo dirigido baseado no conteúdo do livro 
didático da escola. 
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Na quinta etapa, dividiu-se a classe em cinco grupos, cada qual recebeu uma imagem 
impressa em alta definição de um protozoário, podendo ser dos gêneros Giardia sp., Euglena sp., 
Entamoeba sp., Vorticella sp. ou Paramecium sp.. Com o auxílio de um Tablet, um vídeo de cada 
protozoário em seu habitat foi mostrado aos alunos. Os grupos então receberam massinha de 
modelar para montarem seus protozoários. 

Na sexta etapa, foi solicitado aos alunos que visitassem o blog do PIBID para ver a animação 
produzida com os modelos de massinha feitos por eles. 

Na sétima etapa, um questionário foi distribuído nas salas, contendo perguntas sobre a 
opinião dos alunos sobre o projeto; sobre qual etapa os interessou mais; se ver os conteúdos de aula 
de uma maneira diferente facilitou o aprendizado; sugestões para o projeto; e se prestariam 
vestibular. 

 
 

Resultados 
 

Com a análise dos 74 questionários aplicados extraíram-se os seguintes dados referentes a 
cada categoria:  

 
 
                        Tabela 1 - Interesse dos alunos à prestar vestibular 

Sondagem de interesse ao 
Vestibular 

Quantidade de alunos 

Alunos que já têm curso 
definido a prestar 

44 

Alunos que não sabem qual 
curso prestar 

24 

Alunos que não prestarão 
vestibular 

4 

Alunos que deixaram em 
branco 

2 

Total de alunos 74 

             Fonte: PIBID Biologia 2011 – UEPG 
 
Percebe-se que a maioria dos alunos possuem noção de quanto um curso superior pode 

fazer a diferença em suas vidas. Dos 74 entrevistados, 92% pretende fazer vestibular para ingressar 
em um curso superior. Destes 74 alunos, 59% já possuem definido qual curso querem estudar e 32% 
ainda estão escolhendo. Apenas 6 dos alunos entrevistados não farão vestibular, ou estão indecisos. 

 
 
 
 

Tabela 2 - Facilitação do aprendizado 

Ver os conteúdos de 
aula de maneira 

diferente facilita o 
aprendizado? 

Quantidade de alunos 

Alunos que marcaram 
SIM 

72 

Alunos que marcaram 
NÃO 

1 

Deixaram em branco 1 

Total de alunos 74 

                         Fonte: PIBID Biologia 2011 – UEPG 
 
Com a utilização de vários recursos didáticos alternativos foi possível comprovar que estas 

ferramentas motivam o aluno ao aprendizado. 97% dos alunos afirmaram que o uso do microscópio, 
aliado à TV Pendrive, Tablet e aos modelos de protozoários feitos de massinha acabaram por facilitar 
o aprendizado do conteúdo, que por muitas vezes mostra-se abstrato sem o uso de exemplos 
concretos ou in vivo. 
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                              Tabela 3 – Identificação da motivação nos alunos 

Quais etapas lhe chamaram 
mais atenção? 

Quantidade de alunos 

Observação ao microscópio 39 

Estudo dirigido 1 

Explicação teórica 4 

Montagem e animação do 
protozoário 

13 

Observação, montagem e 
estudo dirigido 

2 

Observação e montagem 10 

Estudo dirigido e animação 2 

Observação, montagem e 
explicação teórica 

3 

Total de alunos 74 

            Fonte: PIBID Biologia 2011 – UEPG 
 
Pode-se extrair do gráfico uma informação interessante, a qual indica que 73% dos alunos 

foram motivados pela observação dos protozoários no Microscópio Ótico. Normalmente os 
professores de ciências ou biologia não conseguem tempo para utilizar o laboratório e seus 
instrumentos, isto acaba desmotivando os alunos, pois muitas vezes apenas as imagens dos 
protozoários contidas no livro didático não dão a real noção do assunto aos alunos. Apenas 4% dos 
alunos lembraram o estudo dirigido, comprovando que hoje em dia precisa-se buscar métodos 
alternativos para avaliar o desempenho, pois os alunos não sentem-se motivados a aprender 
utilizando os métodos tradicionais.  

 
No questionário entregue aos alunos, foi deixado um espaço em branco, no qual eles 

podiam expor suas opiniões sobre o projeto. Na organização deste resumo expandido os alunos 
foram identificados por um número representando sua individualidade e uma letra identificando de 
qual das salas eles pertenciam. Abaixo estão localizados alguns depoimentos dos alunos: 

 
Aluno 01A: adorei ver meu trabalho se movimentar. Facilitou o aprendizado, pois nunca 

tinha visto algo no microscópio. 
 
Aluno 02A: pude ver as coisas que ajudei a fazer. Aprender é sempre bom, porque só copiar 

pergunta e responder não dá. 
 
Aluno 03A: é mais fácil de associar os conteúdos com algo diferenciado, foi uma experiência 

nova. Poderiam mostrar mais temas no microscópio. 
 
Aluno 04A: mostra que somos capazes de criar. Facilita o aprendizado, pois é interessante 

e descontraído. 
 
Aluno 05A: facilitou muito, pois nunca tinha visto alguma coisa no microscópio. Achei bem 

legal o projeto do blog na escola, acho que as aulas de biologia deveriam ser assim. 
 
Aluno 06A: ficou muito legal, pois os alunos também fizeram parte do trabalho. 
 
Aluno 07A: é bom mostrar um trabalho que você mesmo fez. Quero ir mais vezes ao 

laboratório, pois foi a primeira vez que vi um microscópio. 
 
Aluno 01B: nos incentiva a estudar vendo como realmente funcionam os protozoários. 
 
Aluno 02B: ficou mais fácil de entender a matéria. 
 
Aluno 03B: ás vezes apenas vendo imagens não entendemos a matéria, e com o 

microscópio facilita o aprendizado. 
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Aluno 04B: postar os trabalhos no blog é uma forma boa de expor o trabalho dos alunos, 
tem uma interação maior e a assimilação se torna mais fácil. 

 
Aluno 01C: achei legal porque vocês divulgaram nosso trabalho e não simplesmente 

olharam e depois jogaram no lixo. 
 
Aluno 02C: o Projeto poderia ser realizado mais vezes durante o bimestre. 
 
Aluno 03C: nunca tive esta experiência, devíamos fazer mais visitas ao laboratório. 
 
Aluno 04C: achei muito bom ter uma atividade que envolva a participação dos alunos. 
 
O sub-projeto Biologia 2 do PIBID da UEPG possui um blog, onde são postadas as 

intervenções nas escolas em que atua, no blog pode-se encontrar fotos deste projeto também. Abaixo 
encontram-se as fotos registradas no dia da execução do projeto: 
 
                                            Figura 1: Observação ao Microscópio 

 
 

                            Figura 2: Exibição de vídeos em um Tablet 

 
 

Figura 3: Protozoários de massinha  
feitos pelos estudantes 

 
                  1-Entamoeba sp. , 2-Euglena sp. ,  
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                  3-Giardia sp. , 4-Vorticella sp. , 
                5-Paramecium sp.. 

Conclusões 
 

Como assinala Libâneo (1994, p. 110), nós professores necessitamos saber as 

características dos alunos e os contextos sociais em que estão inseridos para que possamos orientá-
los e estimulá-los a desenvolver os seus objetivos escolares. Na prática escolar, quando os alunos 
não compreendem bem os objetivos da aula, eles perdem o interesse e o gosto por estudar. E isso 
depende diretamente das tarefas que o professor tem diante da turma.  

Conclui-se que este tipo de atividade nas escolas públicas é de grande importância para o 
aprendizado dos alunos, percebe-se pelos próprios depoimentos o quão válido é alterar a rotina das 
aulas teóricas. Utilizar-se de materiais alternativos como Tablet, Microscópio, Massinha e Internet só 
vêm a acrescentar e motivar os alunos despertando sua curiosidade.  

Outro fato interessante a ressaltar, é a necessidade que os alunos possuem em ver o objeto 
de estudo em ação, poderem vivenciar a observação de uma cultura de protozoários desde a 
montagem da lâmina até a análise no microscópio. Acaba por tornar-se evidente a Motivação 
Extrínseca, quando os alunos se sentem seguros, pois o professor os motivou oferecendo 
pressupostos que os ajudam a compreender o assunto. 

 Observar as imagens do livro didático e ouvir a explicação teórica do dia a dia torna-se muito 
vago para a aprendizagem dos alunos, e inserindo essas práticas contribui-se para a fixação do 
conhecimento, o despertar da curiosidade pela Biologia e acaba tornando o aluno parte da aula. 
Outra questão a ressaltar é que divulgando os trabalhos realizados faz o estudante perceber que a 
atividade não foi feita “em vão”.  

Não podemos nos ater apenas aos métodos tradicionais de ensino. O mundo encontra-se em 
uma situação totalmente diferente à de antigamente, o professor precisa disputar a atenção dos 
alunos com o celular, facebook, e acontecimentos pessoais, então temos que trazer novos métodos e 
nos aproveitar destas novas tecnologias, que são de grande interesse para os adolescentes, 
mexendo com a Motivação Intrínseca de cada um deles.  

É interessante ver que a maioria dos alunos ainda tem vontade de prestar o vestibular e que 
sabem o que querem cursar, e para a minoria que ainda não sabe qual curso optar, cabe aos 
professores orientá-los, contando-lhes sobre os cursos ofertados nas universidades e as áreas de 
atuação de cada profissão. 
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