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Introdução

De acordo com SOUZA [1], “recurso didático é todo 
material utilizado como auxilio no ensino-
aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado 
pelo professor a seus alunos”.

Os recursos didáticos são considerados elementos 
essenciais no trabalho dos conteúdos escolares com os 
alunos. Sendo essencialmente mediadores já que 
possibilitam uma efetiva relação pedagógica de ensino-
aprendizagem. São mediadores tanto no trabalho dos 
educadores nos momentos em que expõem os 
conteúdos escolares como nos trabalhos de grupos dos 
alunos. É neste momento que realizam reflexões sobre 
o conteúdo escolar abordado na aula. Os modelos têm 
papel fundamental neste processo, sendo utilizado 
como importante ferramenta de ensino. Este processo 
requer a manipulação de um conjunto de habilidades 
cognitivas tais como formulação e teste de hipóteses; 
abstração; idealização; etc [2]. Entretanto, a grande 
maioria das escolas que temos hoje não enfatiza estes 
aspectos da construção do conhecimento. Na maioria 
dos casos limitam-se a ensinar conceitos (vazios de 
conhecimento) não havendo uma relação direta com o 
dia-a-dia dos alunos. O objetivo desse trabalho é 
explicar o fenômeno que ocorrem no nosso Sistema 
Nervoso, em particular o impulso nervoso e as 
sinapses, fazendo com o que os alunos se interessem 
por este assunto tão complexo e abstrato, que é o 
impulso nervoso.

Material e métodos

A. Preparação do Aparelho Eletrônico

Para confeccionar o modelo, foram utilizados os 
seguintes materiais: vinte led’s amarelos de 5 mm, 
trinta led’s vermelhos de 5 mm, dois led’s azuis de alto 
brilho de 10 mm, quarenta led’s vermelhos de 3 mm,  

uma placa padrão perfurada, solda, ferro de solda, sugador 
de solda, 4 pilhas, suporte para pilha (sucata de um 
carregador de baterias), um CI (Circuito integrado) 
microcontrolador Basic step M16, um CI regulador 7805, 
pedaços de fio, resistores de ¼ Watts, dois transistores 
NPN BC337, dois diodos IN 4007, papel camurça preto, 
caixinha de papelão, cola, isopor, papel de Polipropileno, 
fita dupla face (Figura 1). O aparelho faz uma simulação do 
que seria um impulso nervoso e a sinapse que ocorre entre 
dois neurônios

B. Utilização do Aparelho Eletrônico

Como parte das atividades da disciplina Prática de 
Morfologia e Fisiologia do curso de Licenciatura Plena em 
Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, foi inicialmente preparada e apresentada uma 
aula teórica sobre o sistema nervoso para alunos das turmas 
A e B da 7ª série do ensino fundamental da Escola Estadual 
Professora Alice de Barros Mauricio. Durante a 
apresentação do conteúdo, o aparelho foi utilizado para 
facilitar a compreensão das informações transmitidas aos 
alunos.

Resultados e Discussões

Foi percebido que o uso do aparelho eletrônico 
despertou nos alunos curiosidade e interesse pelo assunto 
abordado. Sendo um fator positivo no processo ensino-
aprendizagem. (Figura 2). O trabalho tenta mostrar que eles 
têm a função de mediar às relações didáticas que ocorrem 
na sala de aula.

Modelos Eletrônicos podem facilitar o processo de 
ensino-aprendizagem. O envolvimento de Pedagogos-
Professores em trabalhos de análise e utilização dos 
recursos tecnológicos de uma forma consciente, planejada e 
que possa ter acesso a um referencial teórico que dê 
embasamento ao seu trabalho é imprescindível para um 
movimento proporcional e harmonizado do uso das 
tecnologias no processo educacional [3]. Quando foi 



apresentado o recurso em sala de aula, foi despertado 
nos educandos a curiosidade que é o desejo de 
aprender conferindo a este um caráter de aventura e de 
prazer que estimula os aprendizes, além de favorecer o 
desenvolvimento da capacidade de observação, 
visualizando ou concretizando os conteúdos e 
ilustrando noções mais abstratas, proporcionando um 
maior entendimento a respeito do corpo humano em 
especial do impulso nervoso e as sinapses.

Conclusões

Mediante o que foi apresentado e discutido, pode-se 
concluir que o uso de modelos eletrônicos como 
ferramenta para auxiliar o processo de ensino-
aprendizagem é bastante positivo para o melhoramento 
na cognição dos educandos, o uso desses aparelhos 
tornam a aula mais lúdica e interessante, chama a 
atenção e ajuda ao aluno a entender melhor o que é 
extremamente abstrato, como por exemplo, as sinapses.
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Figura 1.  Modelo do aparelho eletrônico; 

Figura 2. Demonstração do aparelho para sala de 7 A, no momento que se ministrava a aula.


