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Resumo: O presente projeto visa a confecção de um Livro de Histologia para Colorir, cujo objetivo principal é 

confeccionar um material didático complementar e auxiliar ao professor da escola pública no tocante ao trabalho 

da histologia humana com seus alunos. O Livro está em fase final de confecção e terá um formato de e-book. 

Será apresentado para professores de Biologia de escolas públicas para apreciação e utilização, ainda neste 

segundo semestre, quando da reedição do projeto maior. O aspecto extensionista neste trabalho se dá a partir do 

envolvimento de docentes e acadêmicos da Instituição de Ensino Superior e a comunidade e espera-se que, com 

a elaboração e aplicação do ‘’ Livro de Histologia para colorir’’, como material interativo, manual, online e 

gratuito, no campo das ciências morfológicas, ampliar o repertório de estratégias pedagógicas de docentes, 

licenciandos e professores das escolas, contribuindo para a formação de professores de ciências e biologia 

críticos, criativos, inovadores e capacitados para atuar na promoção de uma educação transformadora e sólida. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Laboratório de Recursos Didáticos em Ciências Morfológicas. 
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PÚBLICO-ALVO  

Professores e alunos da rede pública de Ensino.  

Docentes e discentes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UEPG. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa- PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Bloco M, UEPG- Campus Uvaranas. 

JUSTIFICATIVA 

Recurso didático é caracterizado como sendo “todo material utilizado como auxílio 

no ensino - aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor a seus 

alunos” e cuja utilização “deve responder as perguntas básicas: O que? Quando? Como? E por 

quê?” Para utilizá-lo deve-se ter um objetivo claro e planejamento cuidadoso pelo professor 

de forma a estimular seus alunos a prática investigativa, ao aprendizado, e à utilização do 

conhecimento para a vida (SOUZA, 2007). Tendo em vista que os professores de Ciência e 

Biologia possuem um grande obstáculo quando se trata em tornar aquilo que é microscópico e 

muitas vezes abstrato, surgiu a ideia de criarmos o presente projeto para produzir materiais 

que auxiliem o professor dentro da sala. O uso de Recursos Didáticos, segundo Bastos et al. 

(2014) é estratégia para o ensino de Biologia, mediando informações e sujeitos e a relação 

entre os sujeitos. Gianotto e Araújo (2012) apud Bastos et al. (2014), categorizam os recursos 

didáticos em “naturais, técnicos tradicionais e contemporâneos”. Estes, a partir de diferentes 

fontes bibliográficas, relacionam os recursos tradicionais com o quadro a giz, o livro didático 

e os textos científicos. Já os contemporâneos estão relacionados com os “materiais visuais e 

informatizados”, segundo os autores citados por Bastos et al. (2014). Dependendo do recurso 

didático escolhido pelo professor, o envolvimento dos alunos na sua confecção, como é o caso 

dos modelos didáticos, que demonstram um objeto ou processo, é essencial para compreensão 

do assunto (KRASILCHICK, 2008). No campo da morfologia, os modelos didáticos são 

largamente utilizados em diferentes disciplinas, desde a anatomia (JAISWAL et al, 2015), até 
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a Biologia Celular e Embriologia (MEIRA et al., 2015). Seja na educação básica, na educação 

superior, ou direcionada àqueles que têm necessidades especiais, como as pessoas com baixa 

visão ou até mesmo os cegos, por exemplo, tais recursos configuram ferramentas importantes 

no ensino de grande gama de temas dentro das ciências biológicas. 

OBJETIVOS 

Espera-se que, com o andamento dos trabalhos com oficinas de formação inicial e 

continuada, envolvendo a elaboração do ‘’ Livro de Histologia para colorir’’, como modelo 

interativo, manual e online, no campo das ciências morfológicas, ampliar o repertório de 

estratégias pedagógicas de docentes, licenciandos e professores das escolas, contribuindo para 

a formação de professores de ciências e biologia críticos, criativos, inovadores e capacitados 

para atuar na promoção de uma educação transformadora e sólida. E o mesmo tem seus 

objetivos específicos: 

. Promover a formação de professores de ciências e biologia capacitados para desenvolver 

projetos que envolvam o tema nas escolas em que trabalharão; 

. Contribuir para a formação continuada dos professores da escola básica, pela promoção de 

cursos de capacitação na área de morfologia e envolvendo a construção de recursos didáticos 

adequados para seu trabalho na escola; 

. Contribuir para a formação continuada dos docentes da instituição de ensino superior, haja 

vista que pelo contato contínuo com as escolas, seus professores e seus alunos, reciclarão os 

conhecimentos relacionados à formação de professores de ciências e biologia. 

METODOLOGIA 

O projeto “laboratório de recursos didáticos em Ciências Morfológicas” teve 

duração de três anos e atualmente está encaminhado para a sua segunda edição. O projeto 

consistiu em atividades voltadas à promoção da interação entre a comunidade (professores e 

alunos das escolas da rede básica de ensino) e a universidade (representada pelos docentes 

envolvidos e os acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UEPG). 

Destaque, neste artigo, o “Livro de Histologia para Colorir”, em fase final de confecção, que 

parte de profunda pesquisa bibliográfica sobre o tema (em livros de Histologia (GARTNER e 
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HIATT, 2010; ROSS e PAWLINA, 2016, dentre outros)) e que parte da constatação de que 

muitas escolas públicas da região participaram e possuem o material didático resultante do 

projeto de extensão “BIOKIT-UEPG”. Há laminários histológicos do BIOKIT, porém pouco 

explorados pelas escolas, por motivos diversos. Recorreu-se então ao seu manual inicial 

(KOVALIKZN, 2000) e após revisão dos seus textos referentes à histologia humana (que 

acompanhavam as fotos), constatou-se que eram muito acadêmicos, lembrando um atlas 

histológico de uso em ensino superior. Assim, um material auxiliar, que está em fase final de 

elaboração, contendo uma introdução geral, um capítulo destinado aos professores das escolas 

e que versa sobre modos de utilização das pranchas práticas, que estão na sequência. Estas 

constam de uma nuvem de palavras (elaborada manualmente pelos componentes da equipe do 

projeto) e uma sequência de desenhos (dentre eles alguns feitos à mão livre e outros 

elaborados com o auxílio de ferramentas simples de programas de computador usuais, como o 

PowerPoint). Os temas escolhidos são: histologia do ovário e do testículo; ossificação 

endocondral; histologia do rim, da traqueia e do esôfago; tecido muscular estriado cardíaco; 

histologia da medula espinhal, do intestino delgado; e sistema tegumentar. 

RESULTADOS 

O presente trabalho está sendo desenvolvido por uma bolsista de extensão da UEPG 

e a confecção do material está sendo finalizada. Existe a expectativa de que será aplicado 

ainda no segundo semestre de 2019 em escola pública, após apreciação de professores de 

Biologia (Figura 1.). 
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Figura 1. Uma amostra das pranchas componentes do “Livro de Histologia para Colorir”.  

 

 

Legenda: figuras A. e B. Tema: ovário. figuras C. e D. Tema: testículo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude dos fatos mencionados a principal projeção para o futuro será a 

conclusão do ‘’Livro de histologia para colorir’’ e sua aplicação em forma de oficina para 

professores de ciências e biologia. Espera-se que este material sirva de apoio didático nas 

escolas, sobretudo se utilizado em conjunto com o BIOKIT-UEPG, em aulas práticas, 

preferencialmente. Consideramos que o projeto “Laboratório de Recursos Didáticos em 

Ciências Morfológicas” está caminhando dentro de seu cronograma e tendo como base os 

resultados iniciais há grande expectativa de sucesso no encaminhamento de novos subprojetos 

extensionistas. 
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