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RESUMO: O presente produto educacional enquadra-se na categoria mídias educacionais e 

visa subsidiar a substituição do uso de animais em aulas práticas de zoologia. A utilização de 

animais como fim didático ainda é praticada no ensino superior brasileiro, gerando assim, 

diversos conflitos. A substituição do animal pode ser realizada através de tecnologias que 

auxiliem neste processo, mas mesmo com a aplicação desta prática, pouco tem-se refletido a 

respeito das aulas de Zoologia. Diante desta defasagem, o presente produto educacional 

consistiu da construção de um blog para a disseminação de todo e qualquer conteúdo 

relacionado à utilização de métodos alternativos no ensino, como proposta de renovação do 

mesmo. Objetivou-se categorizar os métodos alternativos em atividades acadêmicas, planejar 

um blog envolvendo o uso de animais em aulas de zoologia, bem como, elaborar, aplicar e 

avaliar a possibilidade da substituição animal como recurso didático nas aulas de zoologia com 

o uso de tecnologias. O nome e a logomarca foram criados a partir de pesquisas realizadas na 

Internet com temas relacionados aos métodos alternativos, após isso, a construção do blog gerou 

entorno do público-alvo. O conteúdo foi disponibilizado de acordo com levantamentos 

bibliográficos, somados a entrevistas realizadas com profissionais envolvidos no ensino de 

zoologia, passando posteriormente, por uma avaliação efetuada pelo público. O blog foi 

intitulado “Zoologia em Renovação – o novo R em busca da excelência ética, social e 

científica”, onde o levantamento sobre a aplicação de métodos alternativos no ensino de 

zoologia, junto com as entrevistas, demonstrou que o ensino tradicional ainda tem força, mas 

que a discussão acerca do assunto tem ganhado espaço. As avaliações do blog demonstraram 

que o mesmo foi aceito pelo público, sugerindo poucas mudanças para sua divulgação.  Devido 

à escassez de conteúdo relativo ao uso de metodologias ativas no ensino de zoologia, o presente 

produto educacional trouxe algo inovador e de suma importância para o meio acadêmico, 

propondo novas perspectivas éticas e auxiliando na construção de um pensamento crítico 

quanto à existência de possíveis mudanças no ensino, tido como insubstituível mesmo havendo 

indícios de que métodos alternativos propõem a mesma qualidade do ensino tradicional. 

PALAVRAS-CHAVE: Métodos alternativos. Uso de animais no ensino. Zoologia. Blog. 

Bioética. 

 

INTRODUÇÃO 

A utilização de animais como instrumento para fins didáticos, ainda é bastante 

empregada no ensino superior brasileiro (TRÉZ, 2015). Diferente do seu uso em pesquisa, os 
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animais utilizados para o ensino têm como finalidade a demonstração de fenômenos e 

funcionamentos previamente conhecidos (TRÉZ, 2015). O curso de Ciências Biológicas recorre 

da aplicação do uso de animais na formação de seus futuros profissionais em disciplinas como 

fisiologia, zoologia, biologia celular, biofísica, genética, embriologia, entre outras (TRÉZ, 

2015). Alguns cursos utilizam animais em técnicas cirúrgicas, como Medicina, Medicina 

veterinária e Farmácia, por exemplo (TRÉZ, 2015).  

Diversos conflitos são gerados na utilização de animais no ensino superior. Muitos 

alunos se sentem coagidos e incomodados com alguns procedimentos e são adeptos à 

substituição do animal no ensino (TRÉZ, 2015) como forma de minimizar estes impactos. A 

substituição de animais no ensino pode ser feita através do uso de softwares e vídeos que 

representam a mesma utilidade dada ao animal. Algumas disciplinas podem substituir o uso de 

animais por vídeos e/ou simulações que detalham técnicas de cirurgia e anestesia, por exemplo 

(CANOVA et al., 2015). Alguns softwares disponíveis simulam dissecação em anfíbios, 

exploração de células, bem como suas funções e estruturas, fatores genéticos e evolutivos, com 

alto nível de qualidade e eficiência. 

Embora já se tenha disponível inúmeras alternativas para a substituição do modelo 

animal em aulas experimentais e até mesmo na técnica cirúrgica, pouco tem-se refletido a 

respeito das aulas de zoologia, tidas até então como insubstituíveis. Os profissionais da área de 

zoologia alegam que o contato com materiais biológicos oriundos de cadáveres de animais, 

como utilizados tradicionalmente, são essenciais para o desenvolvimento de habilidades para o 

exercício da profissão. Mas, para tanto, é necessária a reposição deste material dada através de 

coletas constantes de espécimes, o que passa a ser um problema, pois os acervos didáticos 

requerem essa manutenção devido à manipulação incessante do material disposto (FURLAN; 

FISCHER, 2017). Além disso, as constantes coletas podem provocar impactos ecológicos e 

causar sofrimento ao animal através dos métodos inadequados de transporte e eutanásia 

(FURLAN; FISCHER, 2017). 

De acordo com Levai (2010), o impacto do avanço tecnológico sobre os processos e 

instituições tem sido significativo e perceptível em vários níveis, porém propostas de formação 

de professores parecem caminhar ainda lentamente. A complexidade que envolve o aprender 

exige uma prática docente que repense as estratégias pedagógicas, exigindo competência dos 

padrões escolares tradicionais, que até então não eram valorizados e nem vislumbrados 

(LEVAI, 2010). Em contrapartida, o rápido e intenso avanço tecnológico, resultou em 

perceptíveis mudanças na sociedade, impactando igualmente na educação. Dentro e fora da sala 

de aula foram promovidas possibilidades advindas da inserção das tecnologias da informação 
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e comunicação (TICs) (PINTO, RIMOLI, 2005, PRESGRAVE et al., 2010). A integração das 

TICs às dinâmicas de aprendizado formais na abordagem de ensino híbrida, resultou em novas 

realidades educacionais, ampliaram o conhecimento, motivaram e habilitaram na formação de 

um estudante autônomo, criativo e protagonista (PRESGRAVE et al., 2010).  

Dentre as diversas plataformas digitais, o blog é uma ferramenta que apresenta uma 

condição dinâmica e possibilita interações entre alunos e professores devido à sua facilidade de 

acesso e atualização de conteúdo, tornando-se mais simples do que os sites, por exemplo, pois 

sua manutenção é baseada em propostas automáticas de posts e mensagens que são inseridos 

facilmente (BARBOSA; SERRANO, 2005).  Diante dessa defasagem de alternativas no ensino 

de Zoologia, o presente projeto questiona se métodos alternativos são eficazes na substituição 

de animais em aulas de Zoologia. Assim objetivou-se elaborar, aplicar e avaliar o uso de 

tecnologias na substituição do uso de animais como recursos didáticos para o ensino de 

Zoologia.  

 

METODOLOGIA 

 Criação do nome e logomarca 

Com um bom referencial teórico, realizou-se brainstorms para caracterizar a utilização 

do blog no contexto educativo e determinar os objetos e público alvo do blog para a elaboração 

do nome e da logomarca. Estes itens foram estabelecidos após fazer-se um levantamento de 

blogs que abordam exclusivamente métodos alternativos em seus conteúdos. Através da 

ferramenta Google, fez-se buscas com os termos em português e inglês “blog métodos 

alternativos ao uso de animais”, “blog métodos substitutivos ao uso de animal”, “blog simulador 

para modelo animal”, “blog manequim animal” e “blog chave de identificação animal”, 

analisando as 100 primeiras páginas de cada termo. O mesmo foi realizado para as imagens 

contidas na mesma ferramenta (sem o termo “blog”), onde analisou-se um total de 500 imagens 

neste contexto, dispostas em tabelas para análise.  

Entrevistas 

Foram realizadas entrevistas com professores e profissionais da área de zoologia ou que 

tivessem envolvimento com métodos alternativos. Tal entrevista teve como abordagem as 

seguintes perguntas: (1) conte-nos um pouco sobre a sua experiência com a Zoologia; (2) o que 

você pensa a respeito do uso de animais nas aulas práticas de Zoologia?; (3) você já precisou 

utilizar algum método substitutivo na ausência de uma determinada espécie? Qual?; (4) você 

acredita que é possível utilizar métodos alternativos ao uso de animais nas aulas de Zoologia? 
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Já vivenciou alguma experiência positiva ou negativa? Gostaria de compartilhar?; (5) qual a 

sua opinião a respeito da premissa de que o uso de métodos alternativos auxilia na formação 

ética dos alunos?.  

Com este conteúdo, realizou-se uma pesquisa sobre os profissionais de Universidades 

de Curitiba que têm a disciplina de zoologia em suas grades, como a Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e Universidade 

Positivo (UP), sendo os profissionais contatados através de e-mail para participação na 

pesquisa.  

Conteúdo 

A criação do blog foi iniciada com o conteúdo das entrevistas e com os artigos já 

pesquisados anteriormente, disponibilizados na ferramenta. Após isso, foi realizado um 

levantamento sobre as normas e legislações que envolvem métodos alternativos, uso de animais 

e competências do biólogo, bem como links de sites que pudessem oferecer conteúdo 

relacionado com a temática deste projeto.  

Avaliação  

Após a criação do blog elaborou-se um questionário online com o tema “Avaliação do 

Blog: Zoologia em Renovação”, através da ferramenta google forms, com embasamento de 

questões já abordadas por outros sites, para que o público pudesse avaliar o conteúdo disponível 

no blog. Foi requerido o e-mail para acesso dos participantes e as seguintes abordagens com 

questões abertas e objetivas (sim e não): (1) as cores, textos e imagens estão adequados de 

forma a não causar poluição visual?; (2) a redação do texto e escrita estão claras, objetivas e de 

fácil compreensão?; (3) o vocabulário utilizado pode ser compreendido por qualquer leitor? 

Sugestões; (4) você conseguiu encontrar facilmente as informações desejadas?; (5) houve 

dúvida sobre o acesso de algum link ou página? Qual?; (6) as páginas dispostas como guias 

para o acesso (navegabilidade) às informações estão claras e de fácil acesso?; (7) o conteúdo 

de outra plataforma (como links, revistas, slides, etc.) estão abrindo em outra janela e 

carregando adequadamente? Se não, quais não abrem (Pode colocar o link aqui); (8) o conteúdo 

disposto está relacionado com a proposta inicial do site?; (9) as cores, imagens e escritas estão 

de acordo com o conteúdo apresentado pelo site?; (10) O conteúdo apresentado é apropriado 

para o público-alvo?; (11) deixe sua crítica ou sugestão que possa contribuir para o nosso blog. 

Este conteúdo foi analisado para melhoria da ferramenta. 

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUCPR 

(n.1.682.944) e CEUA (n.01087/2016). 

RESULTADOS e DISCUSSÃO 
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 A consulta realizada sobre os blogs que abordam exclusivamente métodos alternativos 

em seu conteúdo não resultou em nenhum resultado nas 100 primeiras páginas examinadas, ou 

seja, nenhum blog foi encontrado com estas informações. Alguns destes sites abordam os 

animais como tema, bem como, assuntos éticos envolvidos na experimentação dos mesmos, 

mas não de forma exclusiva, apresentando outras abordagens em seus conteúdos. O 

levantamento das imagens consistiu na consulta das 100 primeiras imagens atribuídas a cada 

termo utilizado na busca, totalizando 500 imagens. Algumas imagens eram associadas a 

logomarcas e os desenhos relacionados a animais como coelho, rato, camundongo, porco e 

peixe, todos no contexto de laboratório (Figura 1). 

 

Figura  1 – Representação gráfica das imagens encontradas associadas a logomarcas e desenhos de 

animais com relação aos métodos alternativos. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

De posse dessas informações a equipe refletiu sobre a intenção e o público alvo do blog. 

Percebeu-se que todo o pensamento de criação, envolvia não somente os princípios éticos dos 

3 R’s para a experimentação animal, como também os 5 R’s da educação ambiental e 

sustentabilidade, que são: reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar e recusar. Com isso, levantou-

se a ideia de propor um novo “R”, o “R” de “Renovar”. O vernáculo renovar, do latim renovare, 

significa tornar(-se) como se fosse novo, melhorar, substituir por algo novo, recomeçar, fazer 

melhorias, revigorar, reviver, ressurgir, (RENOVAR, 2017). Todas essas premissas iam de 

encontro com a presente proposta, que consiste em criar algo inovador para o ensino, visando 

o caminho da substituição animal, auxiliando docentes, discentes e futuros pesquisadores neste 

processo.  

Nesta etapa do projeto, observou-se a necessidade de criar uma logomarca. A marca tem 

como objetivo, diferenciar um produto ou serviço, distinguindo as assinaturas de uma mesma 

linhagem; e ainda, em uma representação gráfica, composta por símbolos, desenhos e cores 

00% 00% 00% 01% 01%
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(PEREIRA, 2008). Sendo assim, atribuiu-se o conceito de metamorfose, do grego 

metamórphōsis, que significa transformação na forma, estrutura ou nos hábitos de alguns 

animais, como também, mudança de comportamento, aparência ou caráter de pessoas 

(METAMORFOSE, 2017).  

Atribuiu-se ao blog o nome de “Zoologia em Renovação – O novo R em busca da 

excelência ética, social e científica”. A logomarca foi então atribuída a um animal que 

representasse o objetivo final do blog. Este animal foi a borboleta, disposta em contexto 

educativo, tecnológico e de sustentabilidade, sendo observado na Figura 2.  

Figura 2 – Logomarca final do blog. Fonte: Fischer, 2017. 

 

Associar um animal à logomarca do blog, se fez importante, não só no contexto 

Zoológico, mas também da necessidade de uma representação comum, pois a maioria das 

imagens encontradas que estavam relacionadas com o tema, tinham o animal como 

representante. Portanto, agregar um animal que representasse o objetivo final do blog foi 

essencial para que o mesmo fosse criado. A marca tem como objetivo, diferenciar um produto 

ou serviço, distinguindo as assinaturas de uma mesma linhagem (PEREIRA, 2008). A marca 

consiste ainda, em uma representação gráfica, composta por símbolos, desenhos e cores 

(PEREIRA, 2008). A criação da logomarca se inspirou no processo apresentado por Caires e 

Fischer (2013), na qual os autores usaram o conceito de conexão entre o saber e o fazer, por 

isso usaram as sombras com as mãos para produzir a logomarca. A presente proposta também 

envolve a mudança de paradigma, concepção e conduta a partir do conhecimento de que a 

inovação com ética e técnica favorece a todos: ciência e a natureza, aos animais e ao homem. 

E que é possível alcançar excelência no ensino sem dessensibilizar o estudante para o valor da 

vida. Entrelaçado a isso, acredita-se que o conceito de metamorfose também tem grande 

afinidade com o objetivo do blog, o de trazer consigo um novo “R”, deixando para trás a ideia 

do ensino tradicional, concretizando algo novo, abrindo a mente para novas possibilidades, 
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mudar a forma de pensar. Todas essas premissas vêm de encontro com a presente proposta, que 

consiste em criar algo inovador para o ensino, visando o caminho da substituição animal, 

auxiliando docentes, discentes e futuros pesquisadores neste processo. A borboleta foi atribuída 

como animal símbolo deste projeto, pois traz consigo todos estes conceitos.  

As entrevistas foram realizadas de forma direta (contato pessoal) e de forma indireta (e-

mail). Foram dispostas na íntegra em revista online, através do aplicativo flipsnack, para melhor 

acesso aos leitores do blog. Apesar dos inúmeros contatos realizados com diferentes 

profissionais de diferentes Universidades, apenas 6 se dispuseram a participar da entrevista. A 

carência de dados para as entrevistas se deu devido à dificuldade de contato com os candidatos 

ou até mesmo, à falta de interesse dos mesmos. Muitas pessoas foram contatadas através de e-

mail e até mesmo por contato oral, onde muitas destas, não retornaram este contato. Porém, 

mesmo com as dificuldades, é importante que o público saiba as opiniões dos profissionais 

envolvidos na área para que possam desenvolver seus próprios conceitos diante da 

problemática. Percebeu-se que as experiências relatadas nas entrevistas apresentam abordagens 

de acordo com a formação de cada profissional, com grande influência de suas opiniões 

pessoais. Os relatos apresentam ainda, uma convivência, mesmo que sutil, com métodos 

alternativos em algum momento da vida acadêmica e profissional dos participantes. Segundo 

Laste (2010), o professor também é pesquisador, pois está sempre em busca de conhecimento 

e aprimoramento sobre novas tecnologias e, a inclusão do blog como recurso pedagógico, 

possibilita ao aluno a construção de autonomia, comunicação, criatividade, reflexão, análise, 

além de apropriação das tecnologias digitais. Portanto, a inserção do blog no mundo acadêmico 

pode ser um grande potencial para construção de novas ideias, inclusive sobre métodos 

alternativos, não só dos alunos, como também dos professores mediadores do conhecimento. 

O provedor escolhido para armazenamento do conteúdo utilizado foi o Blogger 

<https://www.blogger.com>. A escolha se deu pela facilidade de criação do blog e por ser um 

serviço gratuito. O endereço eletrônico foi definido como <www.zoologia-em-

renovacao.blogspot.com.br>, seu nome foi determinado de acordo com a mensagem do blog, 

com a proposta de um novo “R” na ciência e na sustentabilidade, procurando uma qualidade na 

ética, no social e no científico, pois o objetivo do blog é abordar a substituição animal e os 

conceitos éticos em todos os âmbitos. 

Dentro da ferramenta, as informações foram organizadas através de abas divididas de 

acordo com o conteúdo disposto em “quem somos nós”, “revista online”, “artigos”, 

“legislações”, “nossas experiências”, “links” e “contato”, mostrado na Figura 3. 
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Figura 3 – 

Imagem da 

página inicial 

do blog. 

Fonte: a autora, 

2018 

 

 

Um banco de artigos nacionais e internacionais foi disponibilizado para os leitores em 

forma de posts com os links dispostos para fácil acesso aos interessados. Bem como, diversos 

links envolvendo temáticas como “simulador animal – anatomia”, “simulador animal – 

fisiologia”, “simulador zoologia”, “simulador botânica”, “jogos para ciências”, “jogos para 

educação ambiental” e “jogos para biologia”, também foram dispostos na plataforma. 

Uma aba com algumas legislações convenientes ao conteúdo foi disposta no blog para 

contextualizar o objetivo principal do projeto. Foram tratados assuntos como a objeção de 

consciência, com artigos da Constituição Federal do Brasil, Lei Arouca, Resoluções do 

Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal (CONCEA), Comissão Ética no 

Uso de Animais (CEUA), Declaração Universal dos Direitos dos Animais, bem como menção 

ao Instituto 1R e ao Código de Ética do Biólogo. 

Na página titulada como “nossas experiências” forma disponibilizados conteúdos 

utilizados em aulas de Zoologia (Figura 4). Este material encontra-se disponível no Laboratório 

de Zoologia da PUCPR e foi elaborado por discentes da instituição em atividades propostas 

pelos docentes. Na reflexão do grupo sobre a intenção e o público alvo do blog, foram 

levantados termos como: cooperação, sustentabilidade, tecnologia, bicho na natureza, biólogo 

trabalhando, excelência na formação, consciência, inovação, educação, substituição, valorizar 

a vida, metamorfose, avatar. Cuja a intenção principal, seria auxiliar a educação na qual o 

estudante pode aprender sobre morfologia e taxonomia sem o uso de animais, criando assim 

uma rede, onde possam ser encontradas ideias, orientações e conteúdo para que sirva de 

subsídio para a prática no ensino. Estas premissas foram realizadas de acordo com o estudo de 

Caires e Fischer (2013), no qual as autoras mencionam que um blog necessita de planejamento 

não só do layout, como também, do conteúdo disposto, o público a ser atingido, linguagem e 

categorização das postagens. Por isso todo o pensamento de criação e desenvolvimento do blog, 

envolveu a vulnerabilidade do animal, bem como os princípios éticos dos 3 R’s para a 
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experimentação animal e os 5 R’s da educação ambiental e sustentabilidade, abordando todos 

os temas relacionados a estes princípios, bem como legislações e propostas eminentes ao 

conteúdo. 

 

Figura 4 – Exemplos de modelos de animais 

diversos elaborados pelos discentes da 

PUCPR para as aulas de Zoologia .Fonte: a 

autora, 2018. 

 

 

Avaliação 

 A avaliação do blog se fez necessária para que o público pudesse opinar sobre questões 

de navegabilidade, imagem e acesso ao conteúdo disponível, para melhoria da plataforma. 

Neste questionário, obteve-se o total de 56 respostas. 

 Dos 56 participantes, todos alegaram que o conteúdo disposto no blog está relacionado 

com a proposta inicial do site. Quando questionados sobre a poluição visual (cores, textos e 

imagens), redação do texto e escrita, 98,2% dos participantes declararam que o conteúdo é claro, 

objetivo e de fácil compreensão, não causando poluição visual. A mesma porcentagem foi 

relatada ao concordarem que as cores, imagens e escritas estão de acordo com o conteúdo 

apresentado pelo site e que este mesmo conteúdo é apropriado para o público-alvo. Ao serem 

questionados sobre a navegabilidade do site, como guias de disposição de acesso e se as 

informações foram facilmente encontradas, 53 participantes (94,6%) responderam que sim. 

 A maior parte dos participantes registraram que o vocabulário utilizado pelo blog pode 

ser compreendido por qualquer leitor. Esta era uma questão de sugestão, onde alguns 

declararam: “Está claro e linguagem simples”; “Então, em algumas partes encontra-se sim uma 

escrita bastante técnica e científica, principalmente com relação às citações, definindo como 

público alvo do conteúdo, os estudiosos do assunto. Contudo, se o objetivo é abranger um 

público maior e leigo, talvez a solução seria parafrasear com uma linguagem mais 

descontraída, mas sem perder a essência, isto é, explicando os termos essenciais e não 

conhecidos por um público leigo”; “Sim. Eu, que não tenho conhecimento do assunto tive fácil 

entendimento”. 
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Outra questão de sugestão era sobre dúvidas no acesso de algum link ou página, onde 

48 participantes (85,7%) alegaram não obter dúvidas no acesso. No entanto, alguns 

participantes propuseram que: “Não estava claro exatamente onde ficavam as entrevistas, os 

diferentes conteúdos do blog. Talvez se houvesse uma barra do lado esquerdo com o link das 

diferentes postagens facilitaria”; “O botão mais não chama a atenção como botão menu”; 

“sobre entrevistas”. 

A questão sobre se conteúdos de outra plataforma (como links, revistas, slides, etc.) 

estão abrindo e carregando corretamente, 48 participantes (85,7%) disseram que os links 

estavam abrindo e carregando corretamente, ou pelo menos, boa parte dos que tentaram o 

acesso. Alguns participantes alegaram que o carregamento pode não ter ocorrido devido ao 

acesso ser feito através de smartphones ou por problemas no navegador. Outros participantes 

não chegaram a testar os links. 

Na alternativa de críticas e sugestões para o blog, 53 participantes deixaram suas 

opiniões. Dentre elas: “Seria interessante colocar matérias atuais sobre o meio ambiente, o 

governo e meio ambiente, por exemplo a nova proposta de lei da caça”; “Site bastante 

interessante, parabéns aos envolvidos e que tenham muito sucesso nessa divulgação de 

conhecimento que estão fazendo”; “Gostei bastante do blog, mesmo não sendo da área vi 

alguns tópicos bem interessantes que me chamaram bastante atenção”; “A html é muito pesada 

para dispositivos móveis, fazer uma versão adaptada para este veículo seria ideal”; “É uma 

proposta interessante para passar adiante, informações sobre Zoologia para pessoas que não 

têm acesso a tais informações”. 

A avaliação do blog indicou que se encontra acessível para diversos públicos, mesmo 

sendo direcionado a quem tem ou teve, em algum momento da formação acadêmica e/ou 

profissional, contato com a Zoologia. A navegabilidade, imagem e conteúdo estão de acordo 

com a proposta inicial da plataforma. Não há indícios, segundo os participantes, de poluição 

visual, tornando o acesso convidativo para quem o visualiza. Os textos, imagens, cores e escrita 

estão de acordo com o conteúdo apresentado pelo site. Essa busca de harmonia é essencial para 

que não cause confusão e recusa de quem acessa o conteúdo A avaliação do site concretizou 

ainda, a importância de iniciativas como esta para disseminação do conhecimento. Com a 

inserção de metodologias ativas no ensino, o aluno deixou de ser um receptor passivo e passou 

a agir na construção de seu conhecimento, interagindo com a realidade (FISCHER; FURLAN, 

2018) e tomando decisões frente a problemas que condizem com o exercício de sua profissão. 

Não há indícios de qualquer conteúdo disponível na Internet que relacione métodos alternativos 

no ensino de Zoologia com exclusividade. O intuito da criação deste blog foi apresentar ao 



11 
 

público as possibilidades para a substituição do uso de animais nas aulas de Zoologia além de 

propor interações e troca de experiências sobre a temática. Pois o blog permite o favorecimento 

do ensino e da aprendizagem na formação de competências do aluno para sua inserção na 

sociedade contemporânea (CAIRES; FISCHER, 2013), promovendo um cidadão capaz de 

tomar decisões frente a problemas éticos.  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A busca por metodologias ativas no ensino requer interesse não somente dos alunos que 

se sentem coagidos e incomodados com o uso de animais em aulas, mas também dos docentes, 

que são mediadores do conhecimento e construtores, muitas vezes, de valores éticos e morais 

de seus alunos. A substituição animal no ensino de zoologia é possível desde que haja a 

possibilidade de aplicação de métodos que contribuam para além da diminuição do uso de 

animais, mas também na formação ética dos alunos (FISCHER; FURLAN, 2018). A inserção 

da tecnologia no ensino é algo que contribuiu para que mudanças pudessem ocorrer. O ensino 

tradicional não precisa necessariamente perder força, mas as alternativas existem e devem, no 

mínimo, serem consideradas como forma de minimizar o impacto causado pelo uso de animais 

como fim didático. 

Os resultados obtidos no presente produto educacional revelam que há pouco conteúdo 

disponível no meio digital que aborda os métodos alternativos, bem como não houve indícios 

de que este tema está relacionado com a zoologia. Portanto, a construção do blog se torna 

inovador e importante para que este conteúdo seja apresentado e analisado como possibilidade 

de ensino. Além de apresentar as atualizações e conteúdos relacionados com a temática, este 

blog tem o intuito de auxiliar na construção de um pensamento crítico quanto à existência de 

possíveis mudanças no ensino, tido como insubstituível mesmo havendo indícios de que 

métodos alternativos são equivalentes aos métodos tradicionais no aprendizado dos alunos. 

 A aplicação e avaliação de métodos alternativos do presente trabalho se deu através de 

investigação de referencial bibliográfico. A aplicação do blog como método alternativo no 

ensino não foi possível de ser aplicado, devido ao tempo requerido para a aplicação da avaliação 

do blog. Houve dificuldades na adesão de participantes para o levantamento dos dados 

necessários para a divulgação da plataforma.  

 Com seu caráter inovador, o blog apresentado neste projeto proporciona um novo olhar 

para o ensino de Zoologia, mostrando que é possível a aplicação de métodos alternativos nesta 

disciplina com a mesma qualidade do ensino tradicional. O blog será atualizado de acordo com 

o surgimento de novos conteúdos e divulgado para que possa atingir um número significativo 
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de acessos e assim, uma maior visibilidade. As sugestões deixadas pelos participantes na 

avaliação do blog serão de suma importância para a melhoria do mesmo. A participação do 

público através das postagens e do contato será crucial para a manutenção da ferramenta e para 

a disponibilização de novos conteúdos. Sendo assim, espera-se que a ferramenta criada traga 

novas perspectivas éticas, inovação no ensino, senso crítico e debates acerca do tema proposto. 
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