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RESUMO O uso de experimentos nas aulas de ciência tem contribuído para o processo de ensino

aprendizagem dos alunos, compreensão dos conteúdos, despertar da curiosidade e descoberta de

novos conhecimentos. No presente trabalho relatamos uma aula de ciências na 7ª série do ensino

fundamental, onde o professor fez uso de uma atividade experimental para analisar e mostrar aos

alunos a hipótese de Francesco Redi sobre a teoria da Biogênese. Mostraremos o papel do

professor durante a construção dessa aula, o caminho percorrido e sua concretização.

Apresentamos no recorte da experiência em questão, os relatos dos alunos socializando o

momento de envolvimento, participação, interação, compreensão e interesse dos alunos pelo

conteúdo abordado e pela atividade desenvolvida, como também a contribuição que a

experimentação tem para construção de potencialidades e habilidades investigativas.

Palavras-chaves: Experimentação, Biogênese, Ensino de Ciências ABSTRACT The use of

experiments in science classes has contributed to the process of teaching students' learning,

understanding of content, awakening of curiosity and discovery of new knowledge. In this paper

we report a science lesson in the 7th grade of elementary school, where the teacher made use of

an experimental activity to analyze and show students the chance to Francesco Redi on the theory

of biogenesis. We show the teacher's role during the construction of this class, the path and its

implementation. Here is the outline of the experience in question, reports of students socializing

the time of engagement, participation, interaction, understanding and students' interest in content
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addressed and the developed activity, as well as the contribution that the trial has to build

capabilities and investigative skills. KEYWORDS: Experimentation, Biogênese, Science teaching.

1. INTRODUÇÃO

O ensino de ciências vem sendo pauta de discussão por muitos estudiosos e cientistas da

educação, pois o mesmo proporciona ao aluno uma visão mais ampla sobre o que é esse campo de

estudo e pesquisa. O ensino-aprendizagem da mesma tem concretizado nos últimos anos o que

podemos chamar de área de ensino da ciência. No que se refere ao campo do conhecimento como

disciplina escolar, é válido salientar o quão imprescindível é para o desenvolvimento e

aprimoramento das novas gerações para os próximos anos e para o futuro científico do País, pois é

no seu ensino que os alunos têm o primeiro contato com as outras áreas do conhecimento como a

Física e a Química, é no seu ensino que futuros pesquisadores começam a galgar os seus primeiros

passos. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do ensino de Ciência proporciona

um conhecimento mais amplo.

O ensino de ciências, entre outras coisas, deve contribuir para criar no aluno

competências e habilidades que permitam ao educando compreender as

ciências como construção humanas, entendendo com elas se desenvolvem

por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o

desenvolvimento cientifico com a transformação da sociedade. (BRASIL,

1999, P.107) Como ressalta os PCNs o ensino de ciência deve estar

relacionado com os acontecimentos e o desenvolvimento da sociedade,

como também acompanhar de forma efetiva e significativa o

desenvolvimento científico, pois, a mesma não pode ser ensinada como uma

disciplina ou forma de conhecimento estanque. Faz-se necessário ir além do

estudo diário do conteúdo metódico da sala de aula, mas levar para campo

para perceber como é construída, quem são os construtores e outras formas

que gera aprimoramento do conteúdo para a vida, pois o ensino não pode

ser desvinculado dos acontecimentos científicos. Conforme Holandade

(2011, p. 02)

No Brasil, diversas manifestações tanto sociais quanto econômicas têm

direcionado a sociedade a se opor à escola tradicional e disciplinar que se

caracteriza pelo uso de papel e caneta, giz e o quadro-negro. A sociedade

percebe, portanto, a necessidade de um ensino eficaz que seja capaz de

formar o indivíduo como cidadão critico consciente e transformador da

sociedade. Como afirma o autor, é também devido a isso que nos últimos
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anos é proposto uma nova forma de ensino-aprendizado de ciências, a

experimentação tem sido o recurso metodológico mais utilizado para inovar

e revolucionar a maneira de construir um ensino que torne o aluno um ser

crítico e reflexivo do que está estudando, como também compreender as

transformações que o mundo científico sofre a cada dia. Conforme os PCNs

(2002, p.55)

A experimentação faz parte da vida, na escola ou no cotidiano de todos nós.

Assim, a ideia de experimentação como atividade exclusiva das aulas de

laboratório, onde os alunos recebem uma receita a ser seguida nos mínimos

detalhes e cujos resultados já são previamente conhecidos, não conduz com

o ensino atual. As atividades experimentais devem partir de um problema,

de uma questão a ser respondida. Cabe ao professor orientar os alunos na

busca de respostas. As questões propostas devem propiciar oportunidade

para que os alunos elaborem hipóteses, testem-nas, organizem os

resultados obtidos, reflitam sobre o significado dos resultados esperados e,

sobretudo, dos inesperados, e usem as conclusões para a construção do

conceito pretendido. Os PCNS de educação de Ciências para o ensino

fundamental menor ou segundo ciclo, deixa claro o quanto é importante

fazer uso da experimentação em sala de aula, a mesma poderá trazer uma

bagagem rica em conhecimento em várias disciplinas, fomentará no aluno a

criatividade e a curiosidade pela descoberta do novo e pela compreensão

das coisas que existem e como elas surgiram ou foram criadas, proporciona

muito o interesse pela investigação o qual gera o conhecimento. Conforme

Hodson (1992, p. 549)

São atividades nas quais os estudantes utilizam os processos e métodos da

Ciência para investigar fenômenos e resolver problemas como meios de

aumentar e desenvolver seus conhecimentos, e fornecem um elemento

integrador poderoso para o currículo. Ao mesmo tempo, os estudantes

adquirem uma compreensão mais profunda da atividade científica, e as

investigações tornam-se um método tanto para aprender Ciência como

aprender sobre a Ciência. Para que a experimentação surta efeito e

corrobore com o processo de ensino-aprendizagem se faz necessário ter um

professor capacitado para isso. Segundo Araújo et al ( 2011, p.4) “Nesse

processo de aquisição do conhecimento por parte dos alunos, é importante

que o professor incentive-os de forma que possa despertar o interesse dos
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mesmos pelos conteúdos a serem estudados, de maneira que a

aprendizagem possa se tornar uma aventura prazerosa”, o professor precisa

saber mediar o processo, como também saber quais instrumentos utilizar

para alcançar o objetivo de cada aula experimental e como conduzir o seu

aluno para que ele possa alcançar o conhecimento esperado. Conforme

Suart e Marcondes (2009, p.53), “as atividades experimentais podem

contribuir para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, desde que

sejam planejadas e executadas de forma a privilegiar a participação do

aluno”, esse tipo de atividade tem que ser pensada para o aluno e com o

aluno, não adianta um professor planejar uma aula diferenciada sem levar

em conta o seu público alvo, que nesse caso são os alunos e seu processo

de assimilação e socialização com o conhecimento, consigo mesmo e com os

demais colegas. A participação dos alunos na construção e elaboração desse

tipo de aula é de fundamental importância, pois é nela que o aluno poderá

propor e suscitar ideias e sugestões e como construir e elaborar

determinados experimentos. Segundo Suart e Marcondes (2009, p.51),

Se o estudante tiver a oportunidade de acompanhar e interpretar as etapas

da investigação, ele possivelmente será capaz de elaborar hipóteses,

testá-las e discuti-las, aprendendo sobre os fenômenos estudados e os

conceitos que os explicam sendo possível alcançar os objetivos de uma aula

experimental, que é o desenvolvimento de habilidades cognitivas e o

raciocínio lógico. Vale ressaltar que na experimentação os alunos são

obrigados a formular hipóteses, observar, além de tornar o conteúdo mais

próximo de si, desenvolvendo nele a capacidade crítica, científica,

argumentativa e reflexiva sobre os assuntos estudados e sobre o seu objeto

de estudo. No entanto, com a experimentação o aluno se torne o sujeito

principal do seu processo de ensino aprendizagem, como também um ser

emancipado, onde suas conquistas serão resultado de esforços, raciocínio e

estudos. Nas aulas práticas/experimentais a memorização ficará de lado e a

aprendizagem significativa começa a ganhar espaço, pois é de suma

importância salientar que a memorização (decoreba) não leva o aluno a uma

aprendizagem e nem a um conhecimento efetivo e significativo. Por

consideramos de fundamental importância o uso da experimentação não

somente para as aulas de Biologia, Química e Física do Ensino Médio, o

presente trabalho tem como finalidade relatar uma aula prática/

experimental de ciência na 7º série do Ensino Fundamental de uma escola
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particular da cidade de Nossa Senhora do Socorro. A aula tinha como

objetivo analisar e mostrar a experiência de Francesco Redi. A experiência

foi desenvolvida em sala de aula, pois a escola não dispõe de laboratório. 2-

METODOLOGIA O presente relato surge da experiência como professora da

disciplina de Ciências, o mesmo é resultado de uma aula experimental

desenvolvida para que os alunos compreendessem melhor as diversas

teorias sobre a origem da vida, principalmente sobre a teoria da biogênese e

abiogênese, A pesquisa caracteriza-se como descritiva com abordagem

qualitativa. A turma pesquisada é composta por 10 (dez) alunos, sendo 3

(três) meninas e 7 (sete) meninos, tendo em média entre 12 e 13 anos de

idade. Para realização da experiência com esse público, organizamos

iniciamos a atividade realizando uma sondagem com os alunos para saber o

que eles já tinham em mente ou o que eles sabiam sobre as teorias da

origem da vida. Desse modo, partimos da seguinte questão: como surgiu os

seres vivos?

Obtendo da maioria dos alunos respostas que remetem a teoria do

criacionismo, teoria baseada na fé e no que está escrito nas escrituras

sagradas, conforme explicitamos o relato a seguir: O aluno 1 falou: “Tudo

que existe foi Deus que criou, professora. Todo mundo sabe disso.” A

professora perguntou: Quem te disse isso?

Onde está escrito?

Não sei, você poderia me explicar melhor?

Aluno 1: Professora, a senhora nunca leu a bíblia?

Nunca foi a uma igreja?

Está escrito na Bíblia que Deus criou tudo, todos os animais, as pessoas, as

plantas. Nessa situação a resposta do aluno era de se esperar, pois é um

processo natural que o aluno leva para sala de aula as concepções

adquiridas ao longo da sua vida pela convivência familiar e religiosa que que

faz parte do seu dia a dia. Devemos considerar que a vivência religiosa tem

grande influência sobre o modo de pensar e agir das pessoas, em especial

na vida dos pré-adolescentes e adolescentes, pois seu caráter e sua

personalidade está em formação. (buscar teóricos) Aluno 2: professora, o e

big ben?

Ele também é uma teoria da origem da vida, né isso?

O professor do ano passado falou que o planeta terra surgiu de uma grande

explosão, e a partir dessa explosão o planeta e tudo que existe começou a
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surgir, inclusive os seres vivos. Diante das falas e questionários dos alunos a

professora iniciou sua aula explicando cada teoria da origem do universo e

dos seres vivos. Percebeu-se que os questionamentos direcionados aos

alunos despertava o seu interesse e envolvimento frente ao debate que

travamos. A atividade prosseguiu sendo solicitado que fizessem um desenho

que representasse a teoria sobre a origem da vida que eles mais acreditam.

Pois entende-se que através do desenho os alunos se sentissem mais à

vontade para expressar suas concepções sobre o conteúdo trabalhado

durante a aula. Segundo Pacca et al (2003), “o desenho é utilizado para

levantar concepções que possivelmente os alunos possuem e constituem

barreiras epistemológicas”. A experiência demostrou a seguinte situação:

dos 10 (dez) alunos 7 (sete) desenharam algo que expressa a teoria do

criacionismo, 2 (dois) sobre a grande explosão e 1 (um) falou que não sabia

desenha e que acreditava nas duas teorias. Em outro momento, demos

continuidade a nossa atividade com a intenção de discutir sobre a biogênese

e abiogênese ou geração espontânea, a mesma traz um recorte histórico

sobre a as duas teorias, enfatizando seus principais colaboradores. Para

isso, consideramos pertinentes as explicações advindas de Carvalho (2010,

p. 18), essas teorias sugiram “Após a revelação ao mundo da presença dos

microrganismos, os cientistas começaram a indagar a origem desses seres e

se dividiram em duas correntes de pensamento. ” O autor deixa claro que

essas teorias não surgiram do nada, elas começaram a surgir a partir do

momento que as perguntas sobre a origem da vida começam a surgir e a

despertar o interesse pela resposta. Carvalho (2010, p.19) conceitua essas

duas teorias

Biogênese – Alguns cientistas acreditavam, inclusive Leuwenhoek, que as

“sementes” destas criaturas microscópicas estão sempre presentes no ar, de

onde ganham acesso aos materiais e ali crescem desde que as condições

sejam adequadas ao seu desenvolvimento. A essa forma de multiplicação

dos microrganismos chamou-se biogênese.

Abiogênese – Outros cientistas acreditavam que os microrganismos se

formavam espontaneamente a partir da matéria orgânica em decomposição

ou putrefação, essa forma de multiplicação chamou-se abiogênese. A crença

na teoria da abiogênese durou muito tempo, essa teoria surgiu na Grécia

antiga, onde os gregos acreditavam que minhocas e rãs surgiam
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espontaneamente nos lagos. Conforme Carvalho (2010, p. 19) essa teoria

foi “perdendo forças, por demonstrações científicas como a do médico

italiano Francesco Redi (1626 – 1697), que demonstrou que as larvas

encontradas na carne em putrefação eram larvas de ovos de insetos e não

um produto da geração espontânea”. Desse modo, a aula experimental

proposta teve como finalidade analisar e mostrar para os alunos que as

moscas e larvas encontradas nos alimentos em putrefação surgem a partir

de ovos de insetos e de moscas deixados lá. Vale ressaltar que a proposta

experimental faz parte do conteúdo didático do livro, o professor apenas

desenvolveu e criou mecanismos para que os alunos conseguissem

desenvolver e compreender o que estava acontecendo. A turma foi dividida

em 3 (três) grupos, um com 4 (quatro) pessoas e dois com 3 (três). 3-

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL Cada grupo teve que trazer os

seguintes materiais:

• Duas garrafas pet de 500ml (garrafas de água mineral) seca e esterilizadas e sem rotulo

• Uma banana ou um tomate

• Uma faca descartável

Foi solicitado que cada grupo cortasse suas frutas em cubos pequenos, depois de cortados eles

dividiram a quantidade de cubos em partes iguais e colocaram nas garrafas pet. Uma garrafa eles

fecharam e a outra ficou aberta, as garrafas ficaram em um espaço aberto da escola. Cada grupo

anatou no seu caderno a data que colocou a fruta na garrafa e cada dois dias eles observavam,

durante quinze dias. A cada aula de ciências durante esse intervalo de tempo eles pegam suas

garrafas e levavam para sala de aula e registravam as mudanças ocorridas. Logo após colocarem

as frutas nas garrafas eles colocara elas na janela da sala e uma mosca ficou rodando as garrafas,

principalmente as que estavam fechadas e um dos alunos ficou observando sem tirar o olho das

garrafas e falou: Professora, não vai dar certo, pois a mosca só quer ficar na garrafa fechada,

como ela vai entrar na outra garrafa. Vou anotar aqui no meu caderno. Outro aluno tentou

conduzir a mosca para a garrafa aberta. A professora pediu para eles anotarem tudo no seu

caderno. Na primeira observação eles perceberam que o tomate estava se decompondo mais

rápido que a banana e que em ambas as garrafas abertas tinha inseto pequeno dentro delas. Uma

das alunas falou: professora, o mosquito conseguiu entrar, mas ele ficou grudado e morreu e o

tomate está ficando mole e nojento. Ele vai ficar podre. A professora perguntou: Por que as

garrafas fechadas não têm nenhum inseto dentro delas?

A maioria dos alunos falaram que não tinha como isso acontecer, porque a garrafa estava fechada

e os insetos não conseguem entrar. As observações continuaram com o transcorrer dos dias. No
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decimo quinto dia eles levaram as garrafas para sala de aula novamente e cada grupo falou sobre

suas observações, todas as garrafas abertas exalavam um cheio nada agradável, as frutas

estavam em estado de putrefação e as garrafas abertas estavam cheios de larvas brancas. Os

alunos perceberam que quanto mais podre estavam as frutas mais insetos foram atraídos para as

garrafas abertas, e que cada inseto, principalmente as moscas depositaram seus ovos nelas,

ocasionando o aparecimento das larvas. Eles perceberam que o mesmo fator não aconteceu nas

garrafas fechadas por que os insetos não conseguiram entrar. A professora perguntou aos alunos

se a hipótese de Francesco Redi estava correta. Todos os alunos responderam que sim, e

enfatizaram que tinham testado, observado e chegaram aos mesmos resultados que ele. 4-

CONSIDERAÇÕES FINAIS Em toda construção do relato fica evidente o quanto o a mediação do

professor do professor foi fundamental para que despertasse nos alunos o interesse pela

construção do conhecimento e do experimento como forma de aprendizagem. Como bem enfatiza

Araújo (2008), quando ele diz que é importante que os professores incentivem os seus alunos a

construírem sua aprendizagem, como também mobilizar eles para o despertar do interesse pelos

conteúdos e serem abordados em sala de aula. É notório o quanto a experimentação em sala de

aula ajudou os alunos a compreenderem uma teoria tão simples, mas tão cheia de significados e

aprendizagem para os alunos, pois além de compreenderem a teoria da biogênese e que nada ser

vivo precisa de uma vida preexistente para existir, eles tiveram o primeiro contato com o as

etapas do método cientifico, de uma forma mais simples e direta, como também se questionaram

e questionaram a professora sobre a construção do mesmo. O caminho que a professora fez até

chegar ao experimento, foi de fundamental importância, pois os alunos já tinham noção sobre as

principais teorias da origem do universo e da vida e a experimentação serviu para afirmar o que

eles viram na teoria, como também acontece o processo de existência de alguns seres vivos.

Portanto, vale a pena fazer uso da experimentação nas aulas de Ciências para que os alunos

possam apreender os conteúdos de forma efetiva e significativa, ele poderá tornar os estudos e o

estudar uma aventura prazerosa e saudável para os alunos, como também o despertar de novas

aquisição e novas habilidades.
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