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O presente trabalho está sendo desenvolvido na Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Carlos Loréa Pinto, no município do Rio Grande, a partir do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID e tem como
objetivo possibilitar aos alunos o conhecimento de espécimes da fauna da nossa
região, despertando uma postura crítica quanto à preservação do ambiente em que
vivem.
Entendemos que a produção e o uso de materiais didáticos diferenciados pode
contribuir para uma melhor aprendizagem dos alunos e, nesse sentido, estamos
elaborando uma coleção biológica com exemplares da nossa região, para ser usada
com alunos de 5ª e 6ª série, visto que os livros didáticos, de modo geral, apresentam
uma fauna muito distante dos nossos ambientes e, portanto, desconectada da
realidade dos estudantes.

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

Primeiramente, juntamos o material necessário para a produção da coleção
biológica: vidraria, formol, álcool 70%, tinta branca e exemplares de animais que
foram coletados no Campus Carreiros, na praia do Cassino e em outros locais da
cidade do Rio Grande. Os animais foram devidamente preparados, identificados,
colocados em vidros compatíveis com o seu tamanho e imersos em álcool 70%.
Além da confecção da coleção biológica em álcool, estamos analisando a
possibilidade de produção de algumas peças em resina poliéster. Segundo
Magalhães (2006) o uso das peças em resina permite uma melhor conservação e
manuseio desse material por tempo indefinido e sem a necessidade de captura e
morte de novos animais para serem observados em cada aula.
Somado a isso, estamos produzindo um manual com informações sobre os animais
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que fazem parte da coleção e que podemos encontrar na nossa região. O objetivo
desse manual é informar o professor a respeito da diversidade da fauna regional
bem como hábitos e localização destes animais. Tal material auxilia o professor a
tornar as aulas mais contextualizadas e, dessa forma, muito mais interessantes e
dinâmicas. Ainda, o manual permite que se façam discussões a respeito da
preservação da natureza, formando alunos com uma consciência ambiental crítica.

ALGUNS RESULTADOS E DISCUSSÕES

O uso de recursos pedagógicos diferenciados no ensino é fundamental, pois a
realidade das escolas brasileiras está muito dependente do livro didático que, na
maioria das vezes, traz uma abordagem distante do dia a dia dos alunos. A coleção
biológica, como recurso pedagógico, possibilita que o aluno se interesse pela
matéria da aula porque os exemplares são “palpáveis”, em três dimensões e fazem
parte do seu cotidiano.
O interesse que os alunos desenvolveram pelos exemplares da coleção biológica foi
testado em uma aula piloto. Com a ajuda da professora de ciências da escola Loréa
Pinto, levamos alguns espécimes em álcool para a sala de aula e o resultado obtido
foi melhor do que o esperado. Os estudantes olhavam com curiosidade para os
animais, nos faziam perguntas e contavam histórias próprias ou de conhecidos
relacionadas ao animal em questão. Em vista disso, houve um interesse muito
grande dos próprios professores da escola para que uma coleção biológica fosse
produzida e doada para o seu local de trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo assim, coleções biológicas podem contribuir para outras formas de organizar
o ensino de ciências no espaço da escola, trazendo as realidades cotidianas e
regionais para dentro da sala de aula e desse modo, despertando o interesse dos
alunos e tornando a aula mais produtiva e dinâmica.
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