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Introdução

Uma das grandes dificuldades encontradas 
pelos professores de biologia é o planejamento e a 
organização do conteúdo a ser ensinado, de forma que 
esse seja melhor assimilado e aprendido pelos 
educandos. Neste artigo propõe-se a utilização de 
modelos didáticos para o ensino sobre o olho humano e 
suas funcionalidades, pois a visualização de uma 
estrutura em três dimensões pode facilitar o processo 
de ensino e aprendizagem nos diferentes níveis de 
ensino. Pois a maioria das escolas apresenta escassez 
de material biológico para realização de aulas práticas 
e falta de estrutura laboratorial. De acordo com Matos 
[4] os modelos didáticos são representações, 
confeccionados a partir de material concreto, de 
estruturas ou partes de processos biológicos.

Diante das dificuldades observadas, alguns 
pesquisadores da área do ensino de Ciências têm 
desenvolvido materiais didático-pedagógicos 
alternativos (kits), como forma de possibilitar aos 
professores instrumentos auxiliares para a prática 
pedagógica. Segundo Matos [4] tem sido demonstrado, 
por exemplo, que a partir da utilização de materiais de 
baixo custo, encontrados no cotidiano, é possível se 
propiciar aulas mais atraentes e motivadoras, nas quais 
os alunos são envolvidos na construção de seu 
conhecimento.

Krasilchick [3] relata que os modelos 
didáticos são um dos recursos mais utilizados no ensino 
de biologia para mostrar objetos em três dimensões. No 
entanto, podem apresentar limitações, como fazer os 
estudantes entenderem que os modelos são 
simplificações do objeto real ou fases de um processo 
dinâmico. Diante disso, para diminuir essas limitações 
e envolver o aluno no processo de aprendizagem, é 
importante que eles façam os próprios modelos.

Segundo Ramadas [5], a partir do estudo sobre 
o desenvolvimento histórico das idéias sobre luz e 
visão podemos descobrir a extensão das idéias e 
explicações que têm sido documentadas em diferentes 
culturas e, deste modo, conceber maior credibilidade às 

idéias dos estudantes. Barros [1] diz que uma relação 
particularmente importante do paralelismo existente entre 
as concepções alternativas dos estudantes e as idéias em 
óptica está a ligação entre as idéias sobre luz com as idéias 
sobre visão, uma vez que foi dentro deste contexto que as 
antigas teorias se desenvolveram.

Material e métodos

Para o estudo foram escolhidos 30 alunos do 8º 
ano do Ensino Fundamental II da Escola Estadual Professor 
Epitácio André Dias, localizada na Cidade do Jaboatão dos 
Guararapes no Bairro Cajueiro Seco, onde foi inicialmente 
apresentado o resumo do projeto à direção da escola, sendo 
assim autorizada a realização do mesmo.

Os recursos utilizados para a aplicação didática na 
sala de aula foram uma tela de seda com uma lupa, onde a 
primeira foi confeccionada pelos alunos, a fim de simular o 
funcionamento do olho humano, posicionando o aluno com 
a visão direcionada para uma paisagem bem iluminada pelo 
sol, segurando a tela e movimentando a lupa bem devagar 
até conseguir projetar a imagem no papel; utilizaram-se 
também lanternas e ao incidir sua luz um no olho do outro
os educandos puderam ter a possibilidade de presenciar a 
dilatação e contração voluntaria da pupila; com uma 
garrafa pet e o auxilio do quadro para que os educandos ora 
focalizassem a garrafa, ora o quadro, com o objetivo de
observar como a focalização de imagens ocorre; novamente 
utilizando a garrafa pet foi realizada outra pratica onde os 
educandos com o olho esquerdo tampado e o braço direto 
levantado, posicionavam-no em direção ao centro da 
garrafa pet, seguido da movimentação da mão esquerda 
tampando o olho direito sem mexer o braço que já estava 
esticado, com a finalidade de provar a importância da visão 
binocular.

Como apoio pedagógico foi utilizado uma réplica 
do olho humano apresentando anatomicamente estruturas 
internas e externas, tomando como exemplo de Junqueira
[2], antes confeccionadas com os seguintes materiais: bola 
e folha de isopor, massa de modelar, tintas (branca, preta e 
marrom), alfinetes, pincel, papel celofane, pedaço de 
embalagem de plástico (Ex. maionese), cola de isopor, 



tesoura, estilete, pedaços de fios (azul e vermelho), fita 
adesiva, cartolina, papel camurça e lápis de cor e um 
questionário com 24 perguntas para debate e também 
um resumo do assunto abordado.

Resultados e Discussão
Através do modelo desenvolvido do olho 

humano com suas principais e importantes estruturas 
morfológicas internas (Figura A) e externas (Figura B) 
obteve-se um excelente apoio pedagógico e prático em 
sala de aula (Figura C), uma vez que, facilitou a 
transferência de conhecimento ao educando, onde 
podemos observar através do questionário (figura D) 
aplicado em sala de aula os resultados obtidos, como 
mostra o gráfico 1. que os mesmos tiveram uma melhor 
compreensão e aproximação do assunto abordado.

Como método didático foi utilizado quatro
práticas (Figura E) em sala de aula onde os educandos 
tiveram informações, de uma forma simples e criativa, 
participando de cada etapa das mesmas, auxiliando na 
compreensão tornado assim uma aula mais dinâmica, 
atraindo a atenção dos educandos de maneira 
pedagógica e transmitindo informações de maneira 
clara e concisa (Figura F).

Conclusão
Ao termino da aula foi possível avaliar a 

forma de como cada aluno procedeu de acordo com a 
participação de todos no trabalho de grupo, nos debates 
na classe e na ida ao quadro. Podendo assim concluir 
que tiveram uma ótima participação, mostrando 
interesse nas práticas e nas respostas dos colegas. 

Dessa forma o objetivo de trazer o conteúdo 
teórico para o dia-a-dia dos educandos foi a melhor 
maneira de construir uma fácil compreensão, tornando 
a aula mais dinâmica e participativa.
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Gráfico 1. Mostrando o percentual de acertos e erros dos alunos do questionário aplicado em sala de aula.

Figura A. Modelo do olho mostrando as estruturas interna do olho humano. Figura B. Modelo do olho mostrando algumas 
estruturas externa do olho humano. Figura C. Modelo do olho humano sendo usado em sala de aula como apoio pedagógico. Figura 
D. Educando respondendo o questionário aplicado em sala de aula. Figura E. Educandos realizando uma das práticas proposta como 
apoio didático. Figura F. Aluno em participação na sala de aula.


