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  " Aprender é a única coisa de que a  mente 

nunca se cansa, nunca tem medo , nunca se 

arrepende" 

                                                                                            Leonardo da Vinci 
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O USO DE MODELOS NO ENSINO DO SISTEMA NERVOSO: UMA PRÁTICA NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 

                                                                                    Mayara Cristina de Medeiros Leite1   
 

RESUMO 

O nosso trabalho procurou criar uma estratégia de ensino para o ensino da Educação de Jovens e Adultos. 

Procurando investigar qual a percepção de alunos da Educação de Jovens e Adultos sobre o ensino de Sistema 

Nervoso com a modelagem utilizando massinha de modelar em aula. Visto que, esse conteúdo Sistema Nervoso 

carece de representação, pouco se vê nas escolas modelos em três dimensões do Sistema Nervoso e menos comum 

é a representação de neurônios. Pensando nisso, a pesquisa procurou descobrir, se eles gostam mais de aprender 

por meio da modelagem, se essa estratégia de ensino é útil, funcional, significativa para aprendizagem. Foi 

preparado um pré-teste diagnóstico aplicado com quatro estudantes de mesma turma de oitavo ano do ensino 

fundamental em Educação de Jovens e Adultos de uma escola pública de Brasília CESAS (escola específica em 

EJA localizada na 602 da Asa Sul) para desvendar o que os alunos conheciam sobre o assunto e assim nortear o 

trabalho. Esse pré-teste consistiu em uma folha em branco onde eles desenharam o que sabiam ou que já tinham 

ouvido sobre Sistema Nervoso e elaboraram perguntas do que eles tinham curiosidade em saber. Posteriormente 

eles tiveram aulas sobre o sistema nervoso e a modelagem de um neurônio. Após a aula, foi aplicado um 

questionário contendo cinco perguntas sobre que percepções tiveram após a confecção do modelo neurológico. 

Com a análise dos dados foi possível perceber uma diferença na aquisição dos conceitos que englobam essa 

temática. Eles identificaram no modelo em que construíram corpo celular, dendritos, axônio, célula de mielina e 

nodos de ranvier. A modelagem abre as portas do construir recuperando conhecimentos já assimilados e 

elaborando novos. 

Palavras -chave: modelagem, educação de jovens e adultos, ensino de ciências naturais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

     É necessário que se pense em estratégias de aprendizagem para toda a educação. Em 

relação à EJA o planejamento das aulas de ciências naturais é pensado para execução em seis 

meses, o que limita o tempo em relação ao cronograma mas, não a criatividade do professor     

em pensar novas maneiras de ensinar. O uso de modelos, - não é muito presente nesse 

segmento-, nem o estudo do sistema nervoso em profundidade. A escola apresenta muitos 

modelos didáticos prontos como; por exemplo; - o digestório -, o reprodutivo, respiratório e etc. 

E que podem ser utilizados em sala de aula. No entanto, a construção de modelos pelos alunos 

é tão ou mais importante que o manuseio de modelos prontos. 

    Existem diversos tipos de modelos em Ciências Naturais como um todo. Mas poucos 

modelos, que permitem a execução, o manuseio fácil, e que seja tridimensional. O Sistema 

Nervoso é um dos sistemas ainda menos representados, se concentrando apenas ao estudo do 

cérebro e através dos modelos 2D (desenhos, ilustrações do livro didático). O neurônio não é 

uma parte muito estudada em EJA e a maioria dos modelos tridimensionais são virtuais. 
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     Para Gilbert e Boulter, (1995): um modelo pode ser definido como uma 

representação parcial de um objeto, evento, processo ou ideia, que é produzida com propósitos 

específicos como, por exemplo, facilitar a visualização; fundamentar elaborações de 

explicações e previsões sobre comportamentos e propriedades do objeto de estudo modelado. 

Os modelos estão no centro de qualquer teoria: são as principais ferramentas usadas pelos 

cientistas para produzir conhecimento e um dos principais produtos da ciência, conforme 

Nersessian, 1999 citado por Ferreira e Justi (2007). 

     O assunto do presente trabalho assume grande relevância considerando-se a sua 

relação com a aprendizagem do Sistema Nervoso e doenças relacionadas como o Alzheimer 

(morte dos neurônios). São nos neurônios que são registrados todos os conhecimentos, 

lembranças do que foi vivido, pensamentos e nossa existência. Daí surge a relevância para 

entende-los. 

      Para aplicar a modelagem utilizamos a conceituação de Rosária da Silva Justi (2002) 

sobre modelos, bem como seu diagrama para as etapas de modelagem. Utilizamos a massinha 

de modelar, por ser um material barato, e de fácil acesso por já vir colorida. Todavia, o neurônio 

representado, não possui a mesma cor do neurônio real, onde as cores servem de instrumento 

didático prático para a diferenciação das partes. Cada estudante dispunha de três unidades de 

massinha de modelar. 

       Os modelos elaborados pelos próprios alunos contribuem para a aprendizagem, 

despertam a criatividade, favorecendo a motivação. 

         A pesquisa ocorreu nas aulas de Ciências Naturais e foi realizada em três 

momentos. No primeiro momento, foram feitos desenhos sobre o sistema nervoso e os alunos 

deveriam incluir: perguntas de curiosidades que possuíam em relação ao sistema nervoso. Em 

um segundo momento foi feita, a modelagem utilizando massinha de modelar para 

representação de um neurônio. No terceiro momento eles responderam um questionário (anexo 

2) na metodologia contendo cinco perguntas para avaliar a percepção dos estudantes sobre a 

modelagem. 

        Nosso trabalho procurou entender quais as percepções dos estudantes de EJA sobre 

a modelagem do neurônio no ensino do sistema nervoso, em aulas de ciências naturais do oitavo 

ano. 
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2.REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Ensino de Ciências Naturais 

     Ao observar as ilustrações dos livros didáticos; que apresentam o conteúdo de 

sistema nervoso percebemos que a maneira com que estão dispostas as figuras, elas podem 

tornar o aprendizado mais simples e dinâmico ou dificultá-los. Por não serem claros, pode 

induzir a modelos mentais errôneos pois, a imagem apresentada de determinada estrutura 

biológica, à formação de modelos dissonantes com a realidade. Esse erro conceitual, não se 

origina no aluno, pois eles têm no livro didático a base para seus estudos. 

     Como exemplo dessas representações, no ensino de ciências, disponíveis no livro 

didático que os alunos do oitavo ano "A" do CESAS fazem uso, temos as seguintes imagens de 

neurônios:  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1: Ilustração de um neurônio. 
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Figura 2: Representação de um neurônio em sinapse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Esquema da estrutura de um neurônio. 

     

A figura 1, retirada do livro didático Biologia UZUNIAN & BIRNER, representa um 

neurônio em estado polarizado somente, onde a única estrutura indicada na imagem é o núcleo. 

Já a figura 2 indica que as sinapses podem ocorrer nos neurônios da coluna, é mostrado um 

homem de costas e a comunicação entre os dendritos é evidenciada. A figura 2 foi retirada do 

livro do oitavo ano, do projeto Teláris (GEWANDSZNAJDER, 2012). Apesar desse livro 

apresentar um desenho mais complexo que o primeiro, ele não ilustra todos os cinco 

componentes da estrutura de um neurônio. E a imagem dos mediadores químicos é de difícil 

compreensão. A estrutura dendritos apresenta grafia incorreta. Onde lê-se " dentritos" que 
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apresenta outro conceito que foge ao assunto em questão. Analisando a figura 3 observamos 

três estruturas da anatomia dos neurônios: dendritos, corpo celular e axônio. O que faz o 

estudante que tem um primeiro contato com este conteúdo pensar, que o neurônio apresenta 

somente estas três estruturas, consequentemente, dificulta a aprendizagem por levar ao erro. As 

estruturas que estão ausentes na figura 3 são: o Nodo de Ranvier e a Célula de Schwann. 

Escolhendo livros e sites para prepararmos as aulas, foram poucos os materiais que 

falam da importância de se estudar o neurônio. A maioria dos materiais analisados dá uma 

pincelada breve na função dos neurônios, mas não chega a dar ênfase da importância de estudá-

lo. O livro utilizado na turma de oitavo ano, Projeto Teláris de Fernando Gewandsznajder 

intitulado Ciências Nosso Corpo, (o mesmo livro que apresenta a figura 2).  Ele abre a discussão 

da seguinte maneira: 

“Neurônios são células altamente especializadas que se comunicam entre si e formam 

uma rede pela qual circulam mensagens. Quando um neurônio é estimulado, ocorrem 

mudanças de cargas elétricas em sua membrana plasmática. Essas mudanças 

percorrem rapidamente as partes do neurônio, dendritos, o corpo celular e o axônio, 

formando o que chamamos de impulso nervoso. O impulso nervoso pode ser 

transmitido de um neurônio para outro ou para músculos ou glândulas. Quando o 

impulso nervoso chega à ponta do axônio, ocorre um fenômeno químico: pequenas 

bolhas microscópicas (vesículas) se abrem e despejam substâncias químicas no 

neurônio seguinte. Essas substâncias provocam mudanças elétricas no outro neurônio, 

que passa a conduzir um novo impulso nervoso. E dessa forma, o impulso passa de 

um neurônio a outro muito rapidamente – demora cerca de um milésimo de segundo. 

E também dessa forma que um neurônio estimula um músculo e permite, por 

exemplo, que uma pessoa estique ou dobre o braço. Além disso, estimula uma 

glândula e leva, por exemplo, o organismo a suar ou lançar enzimas digestivas 

no intestino” (GEWANDSZNAJDER, 2012, pág.189). 

         

Esse último trecho destacado, revela a importância do neurônio, o que não se limita a 

sua função no corpo humano mas, motiva de certa forma a estudá-lo e conhece-lo mais. O site 

colégio web acessado em 21 de junho de 2017 descreve a função dos neurônios relacionado ao 

ato reflexo e cita como exemplo, o estímulo recebido por um golpe no joelho. O neurônio 

responde ao estímulo com o ato reflexo que serve para proteger o organismo de situações 

consideradas de ameaça. Demonstra que o ato reflexo têm a seguinte estrutura: 

“Receptor: responde aos estímulos internos ou externos, apresenta corpúsculos 

sensoriais do tendão ou inervados dos neurônios. 

Via Sensitiva: apresenta neurônios sensitivos transportados para a medula dorsal. 

Neurônio Associativo: é o neurônio em que converte os estímulos em reflexos. 

Via Motora: é caracterizado pelos neurônios motores, que são responsáveis pelo 

transporte da ordem de ação para a prática de contração do músculo indo da medula 

até o efetor. 

Efetor: o músculo que recebe a mensagem efetiva." <Colégio Web: 21/06/17> 
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Na escola em que a pesquisa ocorreu o ensino de Ciências Naturais é baseado no livro 

didático, sabe-se que o ensino na Educação de Jovens e Adultos ocorre por semestres letivos. 

Esses dois fatores somente se tornarão limitações quando o material didático, seja o livro ou 

qualquer outro material, não supre as reais necessidades de aprendizagem. Como por exemplo, 

o que os jovens e adultos estão aprendendo nas aulas expositivas na escola nem sempre 

corresponder com que está representado nos livros didáticos. E por esse motivo o professor de 

ciências optar por fazer uso de outro livro para suas aulas, afirmando que o seu livro é mais 

completo do que os dos alunos, e tem mais exercícios.  E sobre o cronograma da EJA ser 

semestral, o tempo destinado às aulas de ciências naturais pode ser melhor utilizado, sem 

excessos de informações. Com uma boa seleção do que vai ser ensinado, para que na maior 

parte do tempo eles aprendam. 

 

2.2 Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

De acordo, com o Projeto Político CESAS (Centro de Educação de Jovens e Adultos) 

“a Educação de Jovens e Adultos deve ser entendida como um processo que tem a finalidade 

de suprir a escolaridade daqueles que não concluíram seus estudos na época adequada, nos 

Ensino Fundamental e Médio. E de acordo com o mesmo documento o professor deve assumir, 

em sala de aula, a função de facilitador da aprendizagem, trabalhando os conteúdos 

significativos de forma contextualizada, respeitando o ritmo próprio do aluno, com vistas ao 

desenvolvimento de suas habilidades e competências. " (PPP, CESAS, 2017, p. 28). 

A idade mínima para ingresso na Educação de Jovens e Adultos é de 15 anos para o 

ensino fundamental e 18 para o ensino médio. Sabe-se que esse segmento da EJA é bastante 

heterogêneo não só pelas idades diferentes mas, por que cada um traz suas vivências e 

motivações que o fizeram optar por essa modalidade. O público adulto é ainda mais 

diversificado; por possuir alunos de todas as idades, dos 18 aos 80 anos. Conforme o documento 

da escola cita, o tempo de cada um merece ser respeitado, bem como sua forma de aprender. O 

altruísmo merece ser instigado nos alunos, pois, respeitando as diferenças a aprendizagem é 

facilitada. 

As expectativas quanto à escola na Educação de Jovens e Adultos são diferentes 

também. Enquanto uma parte do público quer concluir o ensino médio para ingressar no 
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mercado de trabalho, uma parcela deseja continuar os estudos posteriormente. Muitos deles já 

trabalham, mas enxergam na escola uma forma de melhorar de vida.  Alguns ficam divididos 

entre os estudos e o trabalho. Os adultos acima de 40 anos que foram alfabetizados através da 

EJA se sentem privilegiados por essa modalidade e são um dos grupos que mais se mantem 

motivados a darem continuidade aos estudos, e um dos públicos com mais presença na escola. 

A Educação de Jovens e Adultos ocorre em ciclos semestrais, e na maior parte das 

escolas de Brasília -DF é ofertado no período noturno, visto que muitos alunos dessa 

modalidade de ensino, trabalham durante o dia e frequentam as aulas durante a noite. 

Observando as aulas durante o estágio na escola CESAS, percebemos uma outra característica 

dessa modalidade de ensino; é a ausência dos alunos e abandono escolar, que ocorre por motivos 

diversos. Desde cansaço, trabalho, desmotivação entre outros. Mas, esse último fato pode ser 

diferente em outras escolas, vai depender da realidade de cada uma. 

A escola onde ocorreu a pesquisa é exclusivamente de EJA o que nos chamou bastante 

atenção. Pois a maioria das escolas do Distrito Federal tem modalidade EJA e ensino regular. 

Onde o Ensino regular se concentra no período matutino e vespertino e a Educação de Jovens 

e Adultos no noturno. 

A pesquisa deu-se no período matutino (na oitava 8 "A" com 16 alunos, com faixa etária 

entre 18 e 60 anos. A turma era pequena, e havia frequentemente faltas. 

Segundo Lopes & Souza (sem data) em "EJA: Uma educação possível ou mera utopia?" 

A Educação de Jovens e Adultos sofre preconceito, tanto de pessoas que dizem um semestre 

não dá conta de abranger todos os aspectos da série/ ano quanto de outros que acreditam que 

aprender não é quesito da fase adulta da vida.  O ser humano aprende a vida toda, segundo Rosa 

(2003) em Psicologia e Educação - O Significado do Aprender. E a Educação de Jovens e 

Adultos beneficia muitas pessoas que não puderam estudar na idade apropriada. E permite que 

esses jovens e adultos trabalhem e estudem ao mesmo tempo, o que sabemos ser um desafio. 

Na turma do oitavo que participou da pesquisa os alunos que trabalham vão para seus empregos 

no período vespertino e noturno e estudam pelam manhã. Existem alunos que passam a noite 

trabalhando e depois vão direto para escola. 

Entender quais são as percepções dos alunos de EJA sobre as aulas de Sistema Nervoso, 

criar uma estratégia de ensino através de modelagem e motivá-los para que continuem aprender 

caracteriza-se nosso objetivo como professores. 
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2.3 Modelagem 

Para que os modelos favoreçam a aprendizagem é necessário que nos atentemos para os 

significados que o circulam, bem para o processo de modelagem; que deve ser pensado de forma 

a proporcionar o fácil manuseio dos aprendizes na montagem das peças, seja realizada 

ativamente por eles. O papel do professor, nesse sentido é o de mediar, fazendo as necessárias 

colocações, não se ausentando, mas também não decidindo pelos alunos. Mozzer & Justi (2009) 

explica o diagrama “Modelo de Modelagem”:   

“O que apresentamos a seguir é uma adaptação da descrição das etapas do processo 

de modelagem para a elaboração de analogias pelos alunos, pois um dos pressupostos 

que fundamentam esse trabalho é de que as analogias são modelos como todos os 

outros comumente utilizados na ciência e no ensino de ciências. Segundo a proposta 

desse diagrama, a construção de um modelo, no nosso caso o estabelecimento das 

analogias pelos alunos, começa com a "definição de seus objetivos" - etapa 1: o que a 

analogia pretende descrever, explicar ou prever sobre uma dada entidade ou fenômeno 

e a delimitação de seu contexto, ou seja, que aspectos da entidade modelada ou 

fenômeno (domínio alvo) serão contemplados pela analogia. Os objetivos definidos 

deverão guiar a obtenção inicial de informações sobre a entidade modelada, o que está 

representado no diagrama como " ter experiência com o alvo" - etapa 2. Essas 

informações podem ser adquiridas por meio de observações ou de informações prévias 

ao sujeito ou disponíveis na literatura. Simultaneamente, ocorre a seleção dos aspectos 

da realidade que serão usados para descrever o alvo- etapa 3: '' selecionar a origem" 

para a analogia. Elabora-se então um "modelo mental " inicial que estabelece relações 

analógicas com o alvo – etapa 4. Esse estágio do processo é caracterizado por intensas 

relações entre todos os elementos definidos. O modelo mental produzido e a relação 

analógica que ele estabelece com o alvo deverão, então ser " expressos" - etapa 5 – 

em algum modo de representação (material, visual, verbal ou matemático), momento 

que pode levar a modificações do modelo mental e da analogia. O próximo estágio é 

testar os modelos expressos (relacionados ao modelo mental e /ou à analogia a ele 

associada), o que pode ocorrer por meio de "experimentos mentais" - etapa 6 - 

(conduzidos na mente) e / ou " testes empíricos" - etapa 7 (idealização e condução de 

práticas), coleta e análise de dados, avaliação dos resultados produzidos à luz das 

previsões do modelo). Se o modelo falhar quanto às previsões que basearam os testes- 

etapas 6a e ou 7a-, deve ser modificado- etapa 8- a fim de que a possa reentrar no 

ciclo. Em casos extremos, quando os testes apontam para sérios problemas no modelo, 

este pode ser rejeitado –etapa 9. Como consequência, ocorrerá uma consideração 

radical dos elementos do estágio inicial. Se, por outro lado, a fase de testes ocorre com 

sucesso- etapas 6b e /ou 7b -, o propósito para o qual a analogia foi elaborada foi 

alcançado - etapa 10. Resta ao seu elaborador convencer outros do valor dessa 

analogia, oportunidade em que também são considerados suas "abrangências e 

limitações"- etapa 11- ou seja, o que a analogia explica, e o que não consegue explicar. 

É importante ressaltar que, apesar de o estabelecimento de comparações ser uma 

prática cotidiana do pensamento humano, a situação é completamente diferente 

quando se trata do estabelecimento de analogias em objetivos didáticos e heurísticos 

no cotidiano das salas de aula de ciências. Nesse caso, o processo necessita ser guiado 

para garantir que etapas não espontâneas do raciocínio analógico dos alunos como as 

de avaliação, inferências e generalização sejam vivenciadas” (Clement, 2008; 

Mozzer, 2008). 
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Figura 4: Digrama “Modelo de Modelagem” (Justin & Gilbert, 2002, pág.357) 

 

O Diagrama ' Modelo de Modelagem' de Justi e Gilbert (2002) nos dá um norte do 

processo de modelagem. Facilitando a execução da atividade de modelar. É notável que o 

modelo de modelagem não é perfeito, e pode ocorrer falha, no sentido do modelo não ser 

apropriado ao contexto.  Os autores exemplificam que se, houver falha o modelo proposto pode, 

por exemplo, não se tornar um bom modelo. Caso isso ocorra é necessário reformular e iniciar 

o planejamento para um novo modelo. Esse diagrama torna possível o planejamento para 

elaboração de um modelo. Definir um bom objetivo e ter experiência com o alvo a ser modelado 
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(o conteúdo da disciplina, no presente trabalho é Sistema Nervoso) também facilita a expressão 

de alguns dos modos de analogias, conforme explicado por Justi no parágrafo anterior, em 

relação ao diagrama. 

Nesse contexto, a introdução dos alunos em atividades de construção de modelos pode 

permitir que eles desenvolvam conhecimentos mais aprofundados da própria Ciência, dos 

conteúdos que estão estudando a exemplo, Sistema Nervoso por meio dos próprios modelos 

criados. Além disso eles terão oportunidade de avaliar tais modelos, podendo desenvolver um 

potencial crítico em relação aos modelos utilizados no ensino de ciências. Por fim, terão 

oportunidade de compreender o processo de construção dos mesmos- sob um aspecto geral e 

na ciência (JUSTI & GILBERT; 2002). 

 

3. OBJETIVO 

Nosso estudo tem como objetivo compreender as percepções dos alunos da EJA sobre 

o uso de modelagem no ensino de neurônios no tópico do sistema nervoso. 

 

4. METODOLOGIA  

A nossa pesquisa é qualitativa, um estudo de caso com os alunos de EJA. O estudo de 

caso é uma técnica de pesquisa que consiste em analisar de forma profunda uma unidade 

concreta como: uma instituição, um sistema, um programa, uma pessoa etc; com vistas a 

conhecer essa unidade, a partir de uma base teórica consistente. 

No estudo de caso, o pesquisador não tem uma proposta de intervenção como 

procedimento de pesquisa. Utiliza procedimentos variados para analisar a unidade em estudo. 

De acordo com a finalidade básica, os estudos de caso podem ser os seguintes: 

 Exploratórios - têm como objetivo levantar informações preliminares a respeito 

da unidade em estudo. Nesse caso, são muito usados para elaboração de um projeto – piloto de 

uma pesquisa ampla. 

 Descritivos- procuram detalhar como é a unidade em estudo. 

 Analíticos- visam a problematização de seu objeto de estudo com vista a 

confrontá-lo com uma teoria existente ou propor uma nova teoria que possa explicá-lo. 

Lüdke e André (1986, pág. 123) afirmam que o estudo de caso é um tipo de pesquisa 

que apresenta características específicas tais como estas: 
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 A busca da descoberta de algo novo, pois baseia-se no pressuposto de que o 

conhecimento não é algo acabado. 

 A ênfase na "interpretação em contexto" para uma apreensão mais completa do 

fenômeno estudado. 

 A busca em retratar a realidade estudada de forma completa e profunda. 

 A utilização de variadas fontes de informação. 

 A revelação de experiências vicárias e a permissão de generalizações 

naturalísticas. 

 A representação dos diferentes e, às vezes, conflitantes pontos de vista presentes 

em uma situação social. 

 A utilização de linguagem e forma mais acessível que os outros relatórios de 

pesquisa. 

O estudo de caso, segundo Triviños (1987:133) "é uma categoria de pesquisa cujo objeto 

é uma unidade que se analisa profundamente. (...) Bogdan (Apud TRIVIÑOS, 1987) analisa as 

categorias de estudo de caso assim: 

1. Histórico- organizacionais 

- O pesquisador tem o foco na vida da Instituição e parte do conhecimento que tem sobre 

a organização que será examinada. 

- Os materiais de consulta são arquivos, publicações, estudos pessoais, entrevistas 

referentes à vida da Instituição. 

2. Observacionais 

- Categoria típica com a técnica de coleta de dados "observação participante". 

- Diferencia do estudo de caso histórico-organizacionais pelo foco não ser a instituição 

como um todo, mas uma parte dela. O autor exemplifica com (BOGDAN apud TRIVIÑOS, 

1987: 135): 

 a) O trabalho que realiza numa sala de aula de uma escola um grupo de professores que 

está aplicando novos métodos de ensino da Matemática. 

b) O treinamento e jogos oficiais de uma equipe de futebol de um clube de esportes. 

c) As reuniões de planejamento anual do trabalho de uma Associação de Vizinhos. 

d) As sessões de uma Cooperativa de Produção e Consumo para modificar seu estatuto 

etc. 
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3. História de vida 

- A técnica aplicada para o processo de coleta de dados na História de Vida é a entrevista 

semiestruturada. 

4. Análise Situacional 

- (...) refere-se a eventos específicos que podem ocorrer numa organização. (...) O 

pesquisador procura conhecer os pontos de vista e as circunstâncias que são peculiares a todos 

os envolvidos nesse fenômeno (TRIVIÑOS, 1987: 136). 

5. Estudos comparativos de casos 

- Estabelece comparações entre dois ou mais enfoques específicos 

6. Estudos multicascos 

- Estabelece estudos de dois ou mais sujeitos, organizações, sem a necessidade de 

objetivos comparativos.  

 

É importante ressaltar que o método de Estudo de Caso tem características em seu 

desenvolvimento, explicitadas em três fases, segundo Nisbet e Watt (1978 apud MENGA; 

ANDRÉ, 1986): 

1. Fase exploratória 

No primeiro momento, o pesquisador deve começar com um plano incipiente e, à 

medida que o estudo se desenvolve, vai se delineando. O pesquisador, ao ampliar sua visão do 

contexto, apreendendo aspectos ricos e imprevistos que envolvem uma determinada situação, 

tem a possibilidade de definir com mais precisão o objeto de estudo e captar a realidade. 

2. A delimitação do estudo 

Ao identificar os elementos- chave e os contornos aproximados do problema, o 

pesquisador define os instrumentos e as técnicas com foco nos propósitos do estudo de caso e 

inicia o processo de coleta de dados. 

3. A análise sistemática e a elaboração do relatório 

O pesquisador sistematiza todas as informações coletadas ao longo do processo de 

estudo e elabora o relatório de acordo com as normas para apresentação de trabalhos 

acadêmicos."   (Livro: Metodologia da Pesquisa e da Produção Científica POSEAD, Brasília, 

2010, p. 73 a 75). 
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O interesse pela Educação de Jovens e Adultos, e particularmente pelo CESAS, surgiu 

da curiosidade de saber como é uma escola que oferta exclusivamente Educação de Jovens e 

Adultos, vimos a necessidade de discutirmos mais sobre essa modalidade e os aspectos 

diretamente relacionados a ela. 

A pesquisa foi realizada entre maio e junho de 2017, onde foi realizada em uma escola 

pública de Educação de Jovens e Adultos EJA em Brasília - DF: no Centro de Educação de 

Jovens e Adultos da Asa Sul – CESAS.  A escola funciona no período matutino, vespertino e 

noturno do ensino fundamental ao médio. Também oferta Educação à Distância e acolhe 

estudantes com necessidades especiais, possui classe bilíngues para surdos e sala de recursos 

com acompanhamento, e oferece cursos técnicos profissionalizantes. Optamos por realizar a 

pesquisa no período matutino, cujas aulas tinham início às sete e trinta e término às doze e 

trinta. Na parte da manhã a escola apresentava apenas duas turmas de oitavo ano o 8o "A" e o 8o 

"B". 

No primeiro momento foi feito contato com os representantes da direção da escola, para 

apresentar o projeto de pesquisa, em seguida fez-se contato com a professora Katia Cilene de 

Ciências Naturais e foi apresentada a proposta, ela disponibilizou o oitavo ano A para 

participação na pesquisa. Visto que, nessa turma o horário de ciências naturais não ficava nos 

últimos horários, foi possível realizar a pesquisa, o que facilitava a presença maior dos alunos. 

O trabalho de pesquisa ocorreu dentro da disciplina de Estágio Supervisionado III do curso de 

Licenciatura em Ciências Naturais da Universidade de Brasília. Havia na turma de oitavo A, 

dezesseis (16) alunos, foi entregue o termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 1) para 

os estudantes. 

Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados pré-teste com os desenhos dos 

alunos; sobre suas representações do Sistema Nervoso, perguntas que eles fizeram dirigidas a 

pesquisadora, modelagem utilizando massinha de modelar na confecção de um modelo de 

neurônio humano, a apresentação de seus modelos por meio de registro fotográfico, e a 

descrição de como reagiram, o questionário aplicado no final da modelagem contendo cinco 

perguntas abertas para ver suas percepções. Como parte dessa pesquisa qualitativa. 

Do total de 16 alunos apenas 4 participaram de todas as fases da pesquisa. Há estes 

quatro alunos, atribuímos nomes fictícios de modo a manter a identidade deles. Desse modo, 

quando tratarmos os resultados da pesquisa, nos referimos a eles como: Bruna, Eduardo, Maria 
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e Paula ambos da 8a "A". A escolha por apenas uma turma de oitavo se justifica porque a escola 

apresenta apenas duas oitavas séries no período matutino, e a disponibilidade de horários duplos 

na turma A, e por ser a turma que a professora de ciências naturais Kátia Cilene responsável 

pela turma pode fornecer.  Já a escolha pela oitava série se justifica, pois é nessa série que eles 

estudam Sistemas do Corpo Humano, dentre os diversos sistemas, o nosso interesse foi o 

Sistema Nervoso - Neurônios. Essa turma não apresentava ciências naturais como primeiro 

horário, visto que se houvéssemos optado pela outra turma à B, nossa pesquisa poderia ser 

prejudicada, pelos atrasos de quem chegava no segundo horário que eram recorrentes e por 

faltas do primeiro horário. 

No desenvolvimento da pesquisa foi utilizado um pré-teste onde os alunos desenharam 

o que na concepção deles representasse o Sistema Nervoso. E colocaram nessa mesma folha o 

que gostariam de aprender sobre o sistema nervoso e neurônios. Cada aluno fez duas perguntas 

relacionadas a temática no verso da folha em que desenharam. Se seguiram as aulas com a 

temática no sistema nervoso, posteriormente foi aplicada a modelagem, onde os alunos por 

meio de instruções confeccionaram um modelo tridimensional de um neurônio. 

 

4.1  DESENHOS PRÉ-TESTE 

A seguir, apresentamos e descrevemos os desenhos de: Bruna, Eduardo, Maria e Paula 

todos da 8a "A”.  

 

4.1.2 Bruna, 8a "A" – Desenho 

Observa-se (Figura 5) o modelo (estrutura) que a aluna possui acerca do encéfalo 

humano. A aluna optou por fazer dois desenhos: um de uma pessoa de perfil com o encéfalo 

visto de perfil e outro desenho que parece ser de costas, com o encéfalo visto por trás. O que 

nos remete a pensar que o segundo desenho é a vista do encéfalo de costas é uma linha traçada 

na vertical com outras linhas menores interceptadas ao meio da maior, o que pode sugerir ser a 

coluna. Como a aluna não indicou no desenho nenhuma região do cérebro e pela ausência de 

qualquer estrutura no corpo do desenho, fizemos estas suposições. O neurônio não foi 

representado na ilustração da aluna. O desenho dessa aluna também se parece com as ilustrações 

de crânio que aparecem em alguns livros didáticos. 
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Sabe-se que o modelo científico do encéfalo possui várias regiões: cérebro, cerebelo, 

ponte, tálamo, hipotálamo e bulbo. E estas regiões não estão isoladas entre si. A aluna 

representa em seu desenho, estruturas compartimentalizadas e vazias. As regiões do encéfalo 

são conectadas entre si, trabalha em conjunto, e apresenta camada externa e interna. A camada 

mais externa do encéfalo é o córtex cerebral, é onde encontra-se os neurônios, que lhe confere 

a cor cinzenta. Na camada interna possui muitos axônios (um dos componentes do neurônio) 

cobertos por um tipo de gordura, a mielina, que lhe confere a cor branca 

(GEWANDSZNAJDER, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Desenho – Bruna. Representação pictórica anterior às atividades em sala (tamanho 

reduzido à metade original). Elementos textuais não foram indicados. 

 

4.1.3 Eduardo, 8a "A" – Desenho 
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Observa-se (Figura 6) o modelo (estrutura) que o aluno representa acerca do neurônio 

do sistema nervoso, o aluno não indicou nenhuma informação em forma de escrita textual ao 

desenho. Ele representou o corpo humano à esquerda da folha e não indica os componentes da 

estrutura. Ele tentou desenhar neurônios no desenho da direita. A região de contato entre dois 

neurônios é chamada de sinapse; as substâncias químicas que transmitem as mensagens de um 

neurônio a outro são chamadas de neurotransmissores. (GEWANDSZNAJDER,2012, p.189). 

A representação de Eduardo se aproxima de uma rede neural, na tentativa de representar um 

neurônio ele representou as conexões semelhante ao que ocorre na comunicação entre os 

neurônios. 

Figura 6: Desenho – Eduardo. Representação pictórica anterior às atividades em sala 

(tamanho reduzido à metade original). Elementos textuais não foram indicados. 

 

4.1.4 Maria, 8a "A" – Desenho 

Observa-se (Figura 7) o modelo (estrutura) que a aluna representa acerca das estruturas 

do sistema nervoso. Ela optou por colorir o desenho e usar a canetinha em algumas partes. Não 
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nos é informado que região do Sistema Nervoso, que a estudante quis representar. Supomos 

que a estudante tenha tentado representar estruturas diferentes por ter feito uso de cores. E no 

caso da cor roxa que se repete ela tenha feito para representar partes da mesma estrutura. 

 

Figura 7: Desenho – Maria. Representação pictórica anterior às atividades em sala (tamanho 

reduzido à metade original). Elementos textuais não foram indicados. 

 

4.1.5 Paula, 8a "A" – Desenho 

Observa-se (Figura 8) o modelo (estrutura) que a aluna representa acerca das estruturas 

do sistema nervoso. A estudante desenhou uma menina de perfil e representou o que parece ser 

o cérebro e cinco pontos que parecem estrelas. Não sabemos o que esses pontos querem indicar, 

pois no desenho não há elementos textuais que indiquem e ou expliquem as partes que compõe 

o desenho. 
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Figura 8: Desenho – Paula. Representação pictórica anterior às atividades em sala (tamanho 

reduzido à metade original). Elementos textuais não foram indicados. 

 

4.2 ANÁLISE DOS DESENHOS  

Os desenhos foram analisados e compreendeu as diversas representações dos alunos 

sobre o sistema nervoso. Diante do fato das estruturas representadas nem sempre possuírem 

uma relação evidente com aquelas esperadas para o corpo humano,- de acordo com o modelo 

científico utilizado e aceito atualmente. 

A forma como cada aluno imagina e expressa também foram consideradas na análise. 

Como nenhum dos alunos indicou por escrito; o que era cada parte do desenho representado, 

fizemos a abordagem por meio de sugestões que acreditamos se assemelhar com o modelo 

esperado. Isso aconteceu com o desenho da Paula, que embora ela não tenha indicado 

informações em seu desenho, apresentou uma tentativa de representar o cérebro. E o desenho 

do Eduardo a tentativa por aproximação de desenhar um neurônio. 
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Embora pelo desenho, nenhum aluno chegou ao modelo científico esperado, 

consideramos justa toda forma ou tentativa de representar o modelo. Nesse primeiro momento 

da pesquisa foram feitos os desenhos; como um pré-teste diagnóstico -, para entendermos como 

seus modelos se expressam por meio desenhos e como uma forma de descobrir quais pré-

requisitos os alunos possuíam do assunto e se possuíam algum, bem como se conseguiam 

representar, por meio dos desenhos o que sabiam. Constitui-se a primeira etapa da pesquisa, a 

aplicação desse pré-teste diagnóstico por meio de desenhos. O que se apresentou recorrente nas 

representações serviu de embasamento para o planejamento das aulas. Nessa fase da pesquisa 

outros alunos também participaram dos desenhos. Mas, na pesquisa segue-se a descrição apenas 

dos 4 alunos que participaram de todas as fases da pesquisa. 

Através dos desenhos foi possível perceber que os alunos possuíam uma noção de que 

o encéfalo contém mais de uma região, o que não sabiam era que, essas regiões não eram 

compartimentadas, conforme o desenho de Bruna, Figura 5.  Para sanar essa dúvida foi 

montada uma aula que aconteceu como aula 2 no dia 09/06/2017 com o tema Encéfalo. O 

objetivo da aula do módulo 2 foi apresentar o encéfalo e sua relação com a memória, emoções, 

sede, fome, linguagem, consciência, inteligência e regiões do encéfalo: cérebro, cerebelo, ponte, 

tálamo, hipotálamo e bulbo. Explicando que o encéfalo controla muitos órgãos e funções do 

corpo. E que por isso, acidentes que causam lesões no cérebro podem provocar a morte e afetar 

e muito a vida de uma pessoa. Dá para compreender portanto que as regiões do encéfalo não 

estão isoladas e que trabalham em conjunto. Na aula, compreendeu-se, a importância de se usar 

capacetes no exercício de determinadas atividades profissionais: recomenda-se os EPIS 

(Equipamentos de Segurança Individual) e ao andar em motocicletas ou mesmos bicicletas e 

skates. Conscientizar o jovem e o adulto sobre a segurança ao trabalhar e ao se divertir. E como 

no encéfalo e assim como no corpo humano de modo geral, está tudo conectado. As partes do 

encéfalo dependem uma da outra para funcionar bem. Se uma parte do cérebro sofre um 

acidente um outro membro pode sofrer consequências desse comprometimento, daí a 

importância de zelar pela segurança individual. 

Com base no desenho do Eduardo Figura 6, podemos notar que ele possuía uma ideia 

rudimentar do que vinha a ser um neurônio. Chegamos nessa conclusão pela sua representação 

do lado direito da figura que mais parece uma rede neural. No entanto, Eduardo já possuía uma 

vaga ideia de que os neurônios se comunicam entre si. Levando em consideração o que Eduardo 
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desenhou foi montada uma aula, que foi a nossa primeira aula sobre sistema nervoso. 

Denominada de Aula 1, apresentou a comunicação entre os neurônios- o sistema nervoso e sua 

organização. O conceito de neurônio como sendo uma célula altamente especializada, foi 

explicado, a estrutura do corpo do neurônio, as funções dos neurônios, as atividades que 

ocorrem nos neurônios; como as sinapses, as substâncias químicas que transportam 

informações, os neurotransmissores atuam dentro do sistema nervoso. 

Por meio da observação da Figura 7 desenhos de Maria não é possível perceber o que 

ela já sabia sobre o conteúdo de Sistema nervoso. Supomos que ela saiba que existem estruturas 

que pertencem à mesma região representada pelo uso da cor roxa e existem estruturas que não 

pertencem à mesma região do sistema nervoso. Talvez ela tenha usado a cor como forma de 

diferenciação. Não sabemos o que ela quis representar. Para esclarecer dúvidas foram realizadas 

aulas sobre o sistema nervoso e sua organização, o encéfalo, a medula espinhal e o sistema 

nervoso periférico, como acontecem as reações automáticas, o sistema nervoso simpático e 

parassimpático, e como cuidar do seu sistema nervoso para prevenção de doenças neurológicas. 

O desenho de Paula, Figura 8 demostra uma menina de perfil com a cabeça vista por 

dentro, apresenta o que parece ser parte do encéfalo; o cérebro e alguns pontos que parecem 

estrelas. Esses pontos que parecem estrelas e foram evidenciados no desenho por uma cor mais 

forte que o restante do desenho, pode ter sido a tentativa de representar um neurônio em 

atividade. Assim como estrelas emitem luz na forma de energia, os neurônios emitem sinais 

elétricos (energia) por meio das sinapses e são neles que se formam o pensamento. Não 

descartamos a hipótese de que ela tenha tentado representar uma pessoa pensando. Para sanar 

as lacunas dos conhecimentos que as turmas ainda não possuíam, foram planejadas as aulas de 

acordo com a análise das representações. 

 

4.3 PERGUNTAS (CURIOSIDADES) 

No verso do desenho cada aluno fez algumas perguntas do que tinham curiosidade em 

saber sobre o sistema nervoso. Segue-se as perguntas feitas. 

 

4.3.1 Bruna, 8a "A”: 

1) "Só usamos 10% do cérebro mesmo?"  
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2) "Você acha possível um transplante de cérebro?" 

3) "O cérebro permanece vivo quando decapitado?" 

A primeira pergunta de Bruna, nos revelou que ela havia escutado em algum lugar que 

só usamos 10% do cérebro. Acreditamos que ela tenha possuído acesso a essa afirmação por 

algum meio televisivo ou senso comum, e que não o fez chegar ao conhecimento. E que ficou 

apenas como informação. Percebe-se que é um mito afirmar que só usamos 10% do cérebro. 

Até porque desconhecemos o que seria usar 100% do cérebro. Não podemos mensurar 

percentualmente a capacidade do cérebro. Mas ao mesmo tempo, sabemos que existem regiões 

que não se recuperam e outras que através da neuroplasticidade se regeneram. Micro lesões no 

cérebro podem ser irreversíveis. Mas o sistema nervoso como um todo pode ser estimulado e 

aumentar a capacidade de aprendizagem. Na aula sobre neurônios foi esclarecido quanto mais 

estimulamos positivamente nosso sistema nervoso, através da leitura, da prática de esporte, e 

do lazer por exemplo; mais conexões neurais produzimos, melhorando a memória e por 

conseguinte a aprendizagem. 

A segunda pergunta revela desconhecimento sobre doenças do sistema nervoso. O 

cérebro é uma parte do encéfalo e não trabalha sozinho, ele precisa das outras regiões do 

encéfalo e dos neurônios para funcionar.  A maior parte do encéfalo, o cérebro ocupa. A morte 

cerebral é quando o cérebro apresenta ausência total dos reflexos e a incapacidade do cérebro 

de manter as atividades vitais como respirar por exemplo. O transplante de cérebro ainda não 

existe por este motivo, a morte cerebral. Na aula sobre doenças neurológicas e do sistema 

nervoso, foi respondida essa pergunta. A pergunta 3 revela que a aluna acredita que o cérebro 

tem alguma relação com os sentidos o fato de perguntar se o cérebro permanece vivo quando 

decapitado sugere que a pessoa sentiria dor. Para explicar os reflexos que o sistema nervoso 

possui foi preparada uma aula sobre o sistema nervoso autônomo (Simpático e Parassimpático). 

O sistema nervoso simpático estimula a glândula suprarrenal, que lança o hormônio da 

adrenalina. Até um minuto depois da decapitação o cérebro funciona, com a passagem de ondas 

elétricas, isso prova que o corpo todo sente. 

 

4.3.2.Eduardo,8a"A":  

1) "Como fazer o sistema nervoso ficar calmo?" 

2) "Sintoma do THC nos neurônios?" 
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A dúvida do aluno era de como se concentrar, não ficar nervoso. Como fazer o sistema 

nervoso ficar calmo, evitando o estresse, relaxando e descansando o corpo. Foi passado um 

slide na aula com imagens tranquilizantes. E explicando que é possível manter-se calmo e evitar 

a ansiedade e estresse por meios naturais sem recorrer a drogas.  Por meio de leituras 

reconfortantes, motivadoras, por meio da música e da arte, de esportes, caminhadas, corridas, 

relacionamento com amigos, descanso, e atividades de lazer, hobbies, religião as pessoas podem 

ficar mais tranquilas. Eles tiveram uma aula sobre como cuidar do Sistema Nervoso e na aula 

incluía essas dicas. 

Em relação a pregunta de número dois, o sintoma do THC nos neurônios, ela revela uma 

curiosidade em saber como a droga reage no organismo. Para essa pergunta foi preparado um 

slide dentro da aula "como cuidar do seu sistema nervoso", explicando que neurônios saudáveis 

em contato com THC, neurônios em desenvolvimento morrem com o uso da droga. E o THC 

prejudica porque alguns de seus componentes apresentam semelhança química com substâncias 

que existem naturalmente no corpo humano, responsáveis por controlar as sinapses. 

 

4.3.4 Maria, 8a "A”: 

1) "Porque ou causa ou que razão uma pessoa tem o mal de Alzheimer? Se isso é causado pelo 

cérebro." 

A pergunta da aluna revela que ela acha que o mal de Alzheimer é causado pelo cérebro. 

O mal de Alzheimer é causado nos neurônios, pela diminuição dos neurônios(morte). E não é 

causado pelo cérebro. É uma doença neurodegenerativa. Como principal característica o 

paciente com Alzheimer vai ter esquecimento, pois são nos neurônios que são gravadas as 

memórias e todo o conhecimento. 

 

4.3.5 Paula, 8a "A”: 

1) "Quero saber tudo sobre sistema nervoso e se faz parte de alguma relação a audição pois 

sou (auditiva)." 

2) "Gostaria de saber tudo sobre neurônios." 

3) "Para que serve o sistema nervoso." 

A pergunta de número 1 de Paula revela que ela cogita que o sistema nervoso exerce 

alguma relação com os sentidos, e ela está correta. O sistema nervoso autônomo trabalha com 
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os nervos sensitivos de diversas regiões do corpo. Os ouvidos, são órgãos de equilíbrio, que 

fornecem ao cérebro informações. As células ciliadas sensitivas transformam as vibrações em 

mensagens nervosas, que são levadas ao cérebro pelo nervo vestibulococlear. É no cérebro que 

se forma a sensação do som. (GEWANDSZNAJDER, 2012). 

Por meio das perguntas feitas por eles, percebemos que algumas demonstravam o que 

sabiam em relação ao sistema nervoso, a exemplo da pergunta de número 1 de Paula, e do que 

eles gostariam de conhecer; " tudo sobre neurônios e para que serve o sistema nervoso". 

Algumas se caracterizavam em mitos do senso comum é o caso de " Só usamos 10% do cérebro, 

mesmo?". Sintomas do THC revela que o aluno sabe que a droga pode causar algum efeito no 

sistema nervoso, mas que ele não sabe explicar que efeito é esse e como ele ocorre. Uma aluna 

achava que o mal de Alzheimer era causado pelo cérebro, na verdade ele é causado pelos 

neurônios (diminuição) deles. Com base, nesses questionamentos foram elaboradas seis aulas 

com os seguintes tópicos: 

Aula 1 – O Sistema Nervoso e sua organização (Neurônios, Funções dos neurônios, Atividades 

dos neurônios (sinapses), neurotransmissores, componentes dos neurônios. 

Aula 2 -  Encéfalo. 

Aula 3 – Medula Espinhal e Sistema Nervoso Periférico. 

Aula 4 – Sistema Nervoso Autônomo. 

Aula 5 – Os Atos Reflexos. 

Aula 6 – Cuidando do Sistema Nervoso. 

Para preparar as aulas foi utilizado o livro didático do oitavo ano Ciências Naturais 

Projeto Teláris do autor Gewandsnajder que a professora Katia faz uso, aplicativo para celular 

corpo humano do sistema nervoso.  Nas aulas foi utilizado slides do Sistema Nervoso, Programa 

de Computador Neurology Psychiatry Dictionary que discorre sobre algumas doenças do 

sistema nervoso, dentre elas o mal de Alzheimer. E o Human Encyclopedia que apresenta os 

órgãos do sistema nervoso em 3D. 

Na aula 1 os alunos viram como é a estrutura de um neurônio, as funções de cada 

estrutura, as atividades que os neurônios realizam dentro do corpo humano, as substâncias 

químicas que levam às informações, o que compõe os neurônios. Foi mostrada a imagem de 

neurônios do livro didático que a professora deles faz uso e outras imagens da internet nos 

slides. 
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Eles aprenderam sobre os componentes do encéfalo que é uma massa cinzenta dentro 

do crânio, e que memória, emoções, sede, fome, linguagem estão relacionados a ele. 

Aprenderam sobre a medula espinhal que é onde se encontram a maior parte dos neurônios, os 

alunos ficaram surpresos ao descobrir que os neurônios não estão "só na cabeça" e que na 

medula espinal estão concentrados o corpo celular dos neurônios. Viram como o sistema 

nervoso está relacionado aos sentidos através do sistema autônomo.  Aprenderam como o corpo 

reage através de um golpe no joelho por meio de atos reflexos. E assistiram a aula de como 

cuidar do sistema nervoso; praticando atividade física, descansando, e por meio do lazer. Viram 

as principais doenças neurológicas e do sistema nervoso. 

 

4.4 MODELAGEM 

Para compor o modelo de massinha de modelar os alunos, tiveram a aula 1 que 

conceituava neurônio, demonstrava suas estruturas, indicava suas funções. Foi demonstrado 

através de slides neurônios. A atividade de modelagem foi executada seguindo os 12 passos da 

modelagem que a professora Carla Medeiros forneceu.  Os alunos fizeram a modelagem junto 

com a pesquisadora. Notaram que o modelo modelado é diferente do apresentado do livro 

didático, no sentido de que o do livro didático não apresenta todas as estruturas do neurônio e 

suas funções e não permite a visualização de todos os ângulos. 

Eles executaram a modelagem e à medida que tinham dificuldade, levantavam a mão e 

pediam para explicar novamente. Cada aluno escolheu as cores que utilizariam no modelo. Eles 

tiveram mais dificuldade em identificar os componentes dos neurônios, do que chegar no 

formato do neurônio. Realizando as mediações necessárias eles conseguiram recordar o que foi 

trabalhado na primeira aula e conseguiram concluir o modelo, e identificar cada parte. 

   

4.4.1 Bruna, 8a "A" MODELO TRIDIMENSIONAL DE UM NEURÔNIO: 
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4.4.2 Eduardo, 8a "A" MODELO TRIDIMENSIONAL DE UM NEURÔNIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Maria, 8a "A" MODELO TRIDIMENSIONAL DE UM NEURÔNIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4 Paula, 8a "A"MODELO TRIDIMENSIONAL DE UM NEURÔNIO: 
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Foi levado para a sala as caixas de massinha de modelar, foram fornecidos pela 

professora Carla Medeiros as etiquetas. 

As bandeirinhas identificadoras foram levadas já recortadas e coladas no palito de dente, 

para otimizar o tempo pois dispúnhamos de dois horários, mas a modelagem foi realizada em 

um único horário, o outro foi a entrevista. O modelo de modelagem de Justi & Gilbert (2002) 

nos ajudou, no sentido de (I) definir os objetivos e já ter tido experiência com o alvo, participado 

da oficina de modelagem da professora Carla Medeiros, (II)selecionar o modelo organizando- 

o e (III) expressar através da representação (a própria modelagem) e conduzir a modelagem. 

Os materiais utilizados na modelagem foram: papel, palito de dente, etiquetas com as 

identificações e conceituações dos neurônios fornecidas pela professora Carla Medeiros que 

deu uma oficina de modelagem na Semana Universitária da UnB; (ela possui um site na internet 

" Somos Todos Feitos de Células!") e 7 caixas de massinha de modelar colorida contendo 12 

unidades. 
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As instruções de como fazer um modelo 3D de um neurônio foram disponibilizadas pela 

professora Carla Medeiros da Universidade de Brasília que já trabalhava na Semana 

Universitária com modelagem. Os 12 passos de como fazer um neurônio utilizando massinha 

de modelar: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Instruções da modelagem do neurônio 3D. Instruções fornecidas pela professora 

Carla Medeiros. Ao todo são doze instruções. 



   

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Etiqueta fornecida pela professora Carla Medeiros (no lado oposto dessa etiqueta 

os alunos apoiaram seus modelos). 

 

Nas instruções optamos por usar palito de dente no lugar de arame na hora de modelar 

o corpo celular do neurônio. A fim de consulta posterior, fizemos um modelo também e o 

guardamos numa caixa feita de capinhas CD e o tampamos com o próprio papel cartão da 

etiqueta do neurônio para descobrir a durabilidade através do tempo. A imagem segue abaixo: 
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Figura 11: Modelo 3D de neurônio em caixa feita de capa de CD. 

 

4.5 ENTREVISTA SOBRE A PERCEPÇÃO DA MODELAGEM: 

Para saber a percepção dos alunos sobre a modelagem ensino de neurônios na Educação 

de Jovens e Adultos foi realizada uma entrevista após a aplicação do modelo 3D contendo cinco 

perguntas relacionadas ao estudo do Sistema Nervoso:  

1) Você já conhecia o sistema nervoso central? Que elementos? Cite.  

2) Que aspecto do Sistema Nervoso te chamou mais atenção? E porquê? 

3) O que é aprendizagem para você? Quando ela de fato ocorre? E a aprendizagem significativa? 

4) Como tem que ser as aulas de Ciências Naturais, para você? 

5)  O que você aprendeu sobre o conteúdo, quanto à modelagem? 

Escolhemos analisar o questionário apenas dos alunos que participaram de todas as 

etapas da pesquisa: o que incluiu o desenho (pré-teste) com as perguntas do que eles gostariam 

de aprender sobre o conteúdo de Sistema Nervoso e a modelagem 3D. 

Usamos a entrevista escrita na forma de questionário aberto após a modelagem para 

investigar a aplicabilidade dos modelos tridimensionais feitos com massinha de modelar para 

representar parte do conteúdo de Sistema Nervoso. 
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A seguir estão apresentados os questionamentos e suas respectivas respostas de forma 

separada para melhor compreensão: 

1.Você já conhecia o sistema nervoso central? Que elementos? Cite. 

Fazendo a análise das respostas obtidas a partir do questionamento se já conheciam o 

sistema nervoso, observamos que na totalidade das respostas, foi unânime, a concepção de que 

a maioria não conhecia o sistema nervoso central e que só passaram a conhecer a partir das 

aulas. Considerando a elaboração de modelos como o principal produto de atividades 

investigativas, as atividades de modelagem – processo de elaboração expressão, teste e 

reformulação de modelos - têm sido apontados como especialmente capazes de potencializar o 

desenvolvimento de habilidades e conhecimentos em Ciências (Justi e Gilbert, 2003). Nesse 

sentido, a aprendizagem se associa à capacidade de identificar conhecimentos necessários e, 

em seguida, aplicá-los – o que evoca as chamadas habilidades metacognitivas. Elas representam 

um repertório de habilidades gerais adquiridas para gerenciar a solução de problemas e a 

aprendizagem. 

Aluno 1 Bruna: " Não conhecia, só comecei a ter conhecimento agora." 

Aluno 2 Eduardo: " Não." 

Aluno 3 Maria: " Não conhecia, só passei a ter conhecimento depois da sua aluna." 

Aluno 4 Paula: " Eu só vejo os desenhos às vezes: os elétricos, um monte de cores 

brancas, azul e vermelho." 

As relações existentes entre as respostas acima e os desenhos realizados é que de fato a 

maioria dos alunos não tinham contato com o conteúdo até então. E que a aluna 4 possuía uma 

vaga noção do que pudesse ser os neurônios, isso é evidenciado por meio de sua fala. 

Expressar alguns dos modos de representação conforme aconselha Justi serviu para que 

tivéssemos acesso ao que os alunos conheciam e ao que não conheciam por meio de desenhos.  

 

2. Que aspecto do Sistema Nervoso te chamou mais atenção? E porquê? 

Aluno 1 Bruna: " Saber que existe, nervos por todo o corpo." 

Aluno 2 Eduardo: "Sim. Como ele é formado." 

Aluno 3 Maria: " O corpo celular, apenas curiosidade." 

Aluno 4 Paula: " As eletricidades, achei muito interessante." 
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A fase de rejeitar antigos modelos se aplica aqui. As falas dos alunos comprovam que 

eles conheceram através das aulas de modelagem aspectos que o modelo do livro didático não 

trazia até então. Os aspectos da realidade que foram utilizados para descrever o neurônio foram 

facilitadores. Conforme Justi.  Foi utilizado as doenças do sistema nervoso para explicar a 

relação com a estrutura do neurônio. No caso do mal de Alzheimer, quando há uma diminuição 

das sinapses pela morte dos neurônios. 

 

3. O que é aprendizagem para você? Quando ela de fato ocorre? E a aprendizagem 

significativa? 

Aluno 1 Bruna:" Aprender coisas novas. Na aula, internet. Aprender coisas novas." 

Aluno 2 Eduardo: " Aprender para mim e saber coisas novas todos os dias com uma 

forma de sabedoria." 

Aluno 3 Maria:" Para mim é você ter conhecimento mais e mais. Sobre o assunto. 

Significa estar formalizado no assunto.” 

Aluno 4 Paula: " Ter conhecimento, quando vejo jornais e revistas, acho legal falar 

sobre o assunto na escola." 

Segundo Justi tornar os alunos corajosos para continuar aprendendo é um dos desafios 

e objetivos do ato de modelar. A aprendizagem por meio de modelos incentiva o aluno a 

aprender em um contexto que pode ser colaborativo. Ou seja, o aluno passa a colaborar com os 

colegas e com sua própria aprendizagem, é o que vê por meio da fala de Paula em reposta a 

essa pergunta. 

 

4.Como tem que ser as aulas de Ciências Naturais para você? 

Aluno 1 Bruna: " Criativas e divertidas, mas nada fora do aprendizado." 

Aluno 2 Eduardo: " Como foi a de hoje, pois achei, muito fácil a aprendizagem." 

Aluno 3 Maria: " São muito bons, a professora explicou bem, tiramos dúvidas com ela." 

Aluno 4 Paula: " Assim como a de hoje e muito mais." 

Além disso eles terão oportunidade de avaliar tais modelos, podendo desenvolver um 

potencial crítico em relação aos modelos utilizados no ensino de ciências. Por fim, terão 

oportunidade de compreender o processo de construção dos mesmos- sob um aspecto geral e 

na ciência (JUSTI & GILBERT; 2002). 
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5. O que você aprendeu sobre o conteúdo, quanto à modelagem? 

Aluno 1 Bruna: " Que a gente aprende muito mais com essas aulas criativas." 

Aluno 2 Eduardo: " Como forma as partes dele."  

Aluno 3 Maria: " Sinto como uma forma de exercitar meus dedos, também trabalhei com o meu 

cérebro e tato das mãos." 

Para os alunos modelar foi vantajoso, por ter sido uma proposta nova, as aulas de ciências deles 

não costumam apresentar aulas diferenciadas. Por ser divertido como a maioria comentou e 

entenderem o alvo o objeto a ser modelado, o neurônio no caso. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa teve como objetivo compreender as possíveis contribuições da modelagem 

para o ensino de ciências naturais no segmento Educação de Jovens e Adultos. Percebemos que 

quando os alunos são estimulados em aulas diversificadas eles se sentem mais motivados para 

aprender. 

Dentre um dos fatores que a modelagem contribui é a visão tridimensional do objeto em 

que ela tenta representar, que o livro didático por demonstrar por meio de ilustrações nem 

sempre consegue alcançar. No presente trabalho eles modelaram um neurônio e foi possível 

visualizarem o seu corpo celular e identificarem anatomicamente cada estrutura. 

Na modelagem com massinha de modelar a criatividade é despertada, o lado manual é 

trabalhado, as cores facilitam a identificação dos componentes do neurônio e o material é fácil 

de ser moldado, o cheiro e agradável e não tóxico, flexível e permite ser remodelado. 

Os jovens e adultos se sentem motivados a aprender quando são desafiados por meio de 

propostas novas, e ou por meio de estratégias que já existem mas que por algum motivo eles 

não tiveram oportunidade de conhecer, e isso é justificado por meio das falas deles, presentes 

na entrevista. Por meio da aplicação da modelagem foi possível notar um entusiasmo, uma 

curiosidade em querer saber como os processos neurológicos ocorrem e como se originam as 

doenças do sistema nervoso, bem como o que fazer para evitá-las. 

A Educação cumpre o seu papel quando os alunos conseguem aprender, entender a 

importância do que aprendem e se sentirem motivados a continuar aprendendo. Estudos como 

o de Gilbert& Justi iniciam os estudantes no processo de modelagem, ajuda no sentido de fazer 
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com que venhamos a refletir se os modelos disponíveis facilitam ou dificultam a aprendizagem, 

se são de fato didáticos e desafia os estudantes a criarem seus próprios modelos. A modelagem 

de acordo com o diagrama de 'modelo de modelagem' de Justi & Gilbert (2002) pode contribuir 

para a aprendizagem de um assunto específico. No presente trabalho os alunos não conheciam 

as estruturas de um neurônio nem havia composto modelos em aulas de ciências. A realização 

dessa atividade de modelagem com base nos textos de Justi sobre modelagem favoreceu a 

atividade de construção de modelos para entendermos o processo. 

A modelagem ajuda na construção do conhecimento dentro da disciplina de ciências 

naturais para que o conhecimento científico faça sentido na mente dos alunos, por meio de 

novas relações que eles estabeleceram, compreenderam como o neurônio funciona na realidade 

criando ligações com que já sabiam, abandonaram velhos modelos que não satisfaziam 

necessidades de aprendizagem específicas. Aprenderam os conteúdos sem precisar decorar, por 

meio de perguntas e reflexões confeccionaram os seus modelos. Os 12 passos de como realizar 

o modelo de neurônio por meio de massinha de modelar fornecido pela professora Carla 

Medeiros também nos ajudou a pensar sobre cada aspecto da modelagem, o uso de materiais, a 

percepção do que seria elaborado, o tempo destinado à essa atividade e o resultado do que a 

elaboração poderia gerar. A atividade de modelagem também encorajou os alunos a construírem 

seus próprios modelos para pensarem sobre os modelos disponíveis e facilitar sua 

aprendizagem, levando em questão os materiais que eles têm acesso e afinidade para elaborarem 

seus modelos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE  

             

Universidade de Brasília - Faculdade UnB Planaltina 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
  

 ______________________________________________ (Nome do sujeito da pesquisa), 

neste ato representado por mim __________________________________________ (Nome do 

responsável), está sendo convidado (a) a participar da pesquisa: “O USO  DE  MODELOS NO 

ENSINO  DO SISTEMA NERVOSO: UMA PRÁTICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS” desenvolvida pela estudante Mayara Cristina de Medeiros Leite 1 sob orientação 

da professora Eliane Mendes Guimarães 2 que deverá ser apresentada à disciplina de Trabalho 

de Conclusão de Curso II do curso de Licenciatura em Ciências Naturais da Faculdade UnB 

Planaltina (FUP/UnB). Esta pesquisa tem como objetivo investigar qual a percepção de alunos 

de EJA sobre o ensino de sistema nervoso com a modelagem utilizando massinha de modelar 

em aula. Nesse contexto, será realizada uma oficina na própria escola, com a temática 

“Modelando o seu Neurônio” em duas aulas de Ciências Naturais, em um mesmo dia. Para a 

coleta de dados será aplicado um questionário; entrevista contendo cinco perguntas após a 

modelagem. É importante ressaltar que o seu nome ou o nome do sujeito da pesquisa não será 

divulgado, sendo mantido o mais rigoroso sigilo mediante a omissão total de informações que 

permitam identificá-lo (a). Sua participação é de caráter voluntário e em caso de recusa, você 

não será penalizado (a) de forma alguma. Assim, tendo compreendido a natureza e o objetivo 

do estudo, a proposta e os procedimentos envolvidos, e tendo havido tempo suficiente para 

pensar a respeito da autorização de participação na pesquisa, solicito o seu consentimento, livre 

e espontâneo, expressando seu interesse e autorização. Autorizo a participação de 

_______________________________________ na referida pesquisa. (Nome do sujeito da 

pesquisa)  

       

        

                                                           Brasília/DF, _____ de ______________de 2017. 

 

                                

_______________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

Obrigada pela sua participação e Colaboração no nosso projeto de pesquisa! 

 

____________________________________  

 

 1Aluna pesquisadora Mayara Cristina de Medeiros Leite 

 E-mail: mayara.tilibras.cristina81@gmail.com 
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 Tel.: (61) 9276-0238 

 2 Profª Orientadora: Eliane Mendes Guimarães  

  E-mail:  eliane@unb.br, unbeliane@gmail.com 

  Tel: (61) 9962-2902 

 

Anexo 2: Entrevista sobre a Modelagem no Ensino de Ciências Naturais 

  

             Universidade de Brasília - Faculdade UnB Planaltina 

 

Nome:                                                                            Série:  

      

                            Entrevista sobre a Modelagem no Ensino de Ciências Naturais 

                                        Após aplicação de modelo 3D de neurônio 

 

1. Você já conhecia o sistema nervoso central ? Que elementos? Cite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Que aspecto do Sistema Nervoso te chamou mais atenção ? E porquê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. O que é aprendizagem para você? Quando ela de fato ocorre? E aprendizagem 

significativa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

mailto:eliane@unb.br
mailto:unbeliane@gmail.com
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Como tem que ser as aulas de Ciências Naturais, para você? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. O que você aprendeu sobre o conteúdo, quanto à modelagem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                                             

                                                 Brasília, 09 de junho de 2017 

                                           

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


