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Resumo
O Ensino de Ciências e Biologia apresenta-se, de modo geral, abstrato e com uso de metodologias decorativas, em que o aluno não é considerado o centro do processo de ensino e aprendizagem,
sendo apenas o receptordos conhecimentos científicos. Tais conhecimentos são apresentados, na maioria das vezes, de forma descontextualizada e sem a valorização dos processos de construção
dos conhecimentos. Dessa forma, faz-se necessárioretomar a discussão sobre metodologias que tragam melhorias para o ensino de Ciências e Biologiacomo por exemploa experimentação, que não
é uma novidade mas que voltou a ser discutida pelos pesquisadores da área de ensino de Ciências. Por valorizar os conhecimentos prévios dos alunos e contextualizar os assuntos, a experimentação
tem sido redescoberta para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem.
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Abstract:
The Science and Biology teaching presents, in general, abstract and decorative use of methodologies, in which the student is not considered the center of the process of teaching and learning, just
being the receiver of scientific knowledge. Such knowledge is presented, in most cases, decontextualized and without the enhancement of knowledge construction processes. Thus, it is necessary to
resume discussion of methodologies that bring improvements to the teaching of science and biology such as experimentation, which is not new but was again discussed by the researchers of science
teaching area. By value the students&39; prior knowledge and context matters, the trial has been rediscovered for improving the teaching and learning process.
Keywords: Experimental activities; Teaching methodologies; Contextualization.
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA: ENTRAVES E AVANÇOS
Considerando-se a perspectiva de que, de modo geral, o Ensino de Ciências e Biologia apresenta-se de forma abstrata e com o uso de metodologias decorativas, este trabalho problematiza a forma
de ensinar essas disciplinas que atualmente é praticada nas escolas e, embasado na bibliografia da área, procura contextualizar as limitações que os discentes apresentam na sala de aula,
considerando-se o aluno e suas necessidades e as práticas didático-pedagógicas atualmente utilizadas e as que apontam para a superação das lacunas atuais. Com isso, cria-se o entendimento de
que existem outras possibilidades de se fazer educação, efetivando assim esse ensino.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais, o Ensino de Ciências e Biologia tem sido praticado de acordo com diferentes propostas educacionais que se sucederam ao
longo das décadas como elaborações teóricas e que, se expressaram nas salas de aulas, na maioria das vezes, baseadas na mera transmissão de informações, tendo como recurso didático exclusivo
o livro e sua transcrição na lousa, numa visão tradicional de ensino; outras práticas educativas já incorporam avanços no processo de ensino e aprendizagem sobre o Ensino de Ciências, porém não
são muitas (BRASIL, 1998). Apesar desta ser uma informação documental de quase 20 anos, o quadro atual continua o mesmo e o resgate, das preocupações sobre o processo de ensino e
aprendizagem em Ciências e Biologia,de décadaspassadas, mostra ainda uma situação muito atual.
Diante da necessidade de inovações e de se tornar efetivamente um processo em permanente construção, o ensino das disciplinas biológicas vem passando por profundas mudanças nas últimas
décadas. Uma destas mudanças está relacionada anecessidade de oferecer uma sólida formação científica e pedagógica, para alunos e professores; outra mudança está relacionada a melhoria nas
condições de trabalho do professor.
As pesquisas realizadas acerca da busca de melhorias no processo de ensino e aprendizagem, durante décadas atrás, levaram a várias propostas metodológicas associadas ao construtivismo: foi
pressuposto que o aprendizado se dá pela interação professor/estudantes/conhecimento, estabelecendo um diálogo entre as ideias prévias dos estudantes e a visão científica atual, entendendo assim
que o discente reelabora sua percepção anterior de mundo quando entra em contato com a visão trazida pelo conhecimento científico (BRASIL, 1998).
De acordo com Krasilchik (2000), as maiores mudanças que acontecem no meio social sempre são refletidas no ambiente escolar, não importando o âmbito, sejam elas: políticas, econômicas, sociais
e culturais e a cada novo governo ocorre um surto reformista nessa área, atingindo os ensinos básico e médio.
Atualmente ainda é possível reconhecer a dificuldade que os docentes apresentam para ministrar os conteúdos de Ciências e Biologia no Ensino Fundamental e Médio e motivar os alunos, já que
maioria deles continua presoaos métodos tradicionalistas de ensino (uso exclusivo de aulas expositivas tendo como recurso o quadro o giz e as informações do livro didático), sendo necessária então
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à reformulação do ensino e a utilização de novas práticas pedagógicas na sala de aula, associadas aos mais diversos recursos didáticos. Krasilchik (2004, p.11) corrobora essa questão mostrando a
importância da reformulação do ensino e, principalmente, das disciplinas Ciências e Biologia:
No estágio atual do ensino brasileiro, a configuração do currículo escolar dos ensino médio e fundamental deve ser objeto de intensos debates, para que a escola possa desempenhar adequadamente
seu papel na formação de cidadãos. Como parte desse processo, a biologia pode ser uma das disciplinas mais relevantes e merecedoras da atenção dos alunos, ou uma das disciplinas mais
insignificantes e pouco atraentes, dependendo do que for ensinado e de como isso for feito.
 
            Ainda de acordo com Krasilchik (2004, p.11), a importância das disciplinas de Ciências e Biologia na formação de cidadãos críticos e reflexivos diante do meio que o cercamdeve ser
destacada:
Admite-se que a formação biológica contribua para que cada indivíduo seja capaz de compreender e aprofundar as explicações atualizadas de processos e de conceitos biológicos, a importância da
ciência e da tecnologia na vida moderna, enfim, o interesse pelo mundo dos seres vivos. Esses conhecimentos devem contribuir, também, para que o cidadão seja capaz de usar o que aprendeu ao
tomar decisões de interesse individual e coletivo, no contexto de um quadro ético de responsabilidade e respeito e que leve em conta o papel do homem na biosfera.
 
Com isso, esse modelo educacional que tem por objetivo formar cidadãos, necessariamente, precisa ter em conta não apenas o desenvolvimento dos conceitos científicos, mas também desenvolver
nos estudantes uma capacidade de reflexão e atitudes desejáveis diante do meio em que estão inseridos, colocando em prática os conteúdos científicos aprendidos na escola (BERLESI, 2011).
Mesmo com a grande importância que apresenta, com o interesse que possa despertar e com a variedade de temas que envolvem o Ensino de Ciências e Biologia, este tem sido frequentemente
conduzido de forma desinteressante e pouco compreensível, já que os assuntos são tratados de forma quase exclusivamente livresca, sem interação direta com os fenômenos naturais ou
tecnológicos, deixando assim enorme lacuna na formação dos estudantes (BRASIL, 1998).
Krasilchik (2000) mostra que a tendência de currículos tradicionalistas, apesar de todas as mudanças que já ocorreram, ainda prevalecem, não só no Brasil, mas também nos sistemas educacionais
de países em vários níveis de desenvolvimento, assumindo que o objetivo dos cursos é basicamente transmitir informação e que ao professor cabe apenas apresentar a matéria de forma atualizada e
organizada, facilitando a aquisição de conhecimentos.
Para Mizukami (1986), a abordagem tradicional de ensino parte do pressuposto de que a inteligência é associada a uma capacidade de acumular/armazenar informações e aos alunos são
apresentados somente os resultados desse processo, para que sejam armazenados. Ainda de acordo com a mesma autora, atribui-se ao sujeito um papel insignificante na elaboração e aquisição do
conhecimento e ao indivíduo que está “adquirindo” conhecimento compete memorizar definições, anunciando leis, sínteses e resumos que lhes são oferecidos no processo de educação formal.
Carraher (1986) acrescenta que esse modelo de educação aborda o conhecimento como um conjunto de informações que são simplesmente passadas dos professores para os seus alunos e essa
transmissão nem sempre resulta em um aprendizado efetivo, já que os discentes fazem apenas o papel de ouvintes e os conhecimentos passados pelos professores não são realmente absorvidos por
eles, sendo apenas memorizados por um curto período de tempo e, geralmente, esquecidos em poucas semanas ou poucos meses, comprovando assim a não ocorrência de um verdadeiro
aprendizado desses conteúdos.
Ainda segundo Carraher (1986), para reverter esse problema da falta de aprendizagem pelos discentes, o mesmo defende a necessidade de um modelo alternativo, denominado modelo cognitivo, no
qual os educadores levantam problemas do cotidiano (questões reais) para que os alunos busquem as soluções e, mesmo a resposta não sendo satisfatória para o professor, não se deve descartar o
fato de que o aluno tenha raciocinado para chegar à conclusão, já que através dessa prática é possível conhecer como a criança estava pensando (o que a leva a chegar a conclusões diferentes das
nossas) e como ela está representando as ideias para si.
De acordo com Delval (2001), é bastante provável que a dificuldade para entender os conteúdos científicos seja decorrente do fato de que muitos não compreendem sua natureza, devendo isto ter
alguma relação com o fato de que a ciência não seja transmitida de forma adequada pelos professores, nas instituições de ensino.
Borges (2002) também destaca essas críticas, mostrando a pouca eficiência desse método no âmbito escolar, já que o mesmo não promove o desenvolvimento de uma aprendizagem dotada de
significado nos discentes, uma vez que não há oportunidades de discutir situações problemas, expor conhecimentos e opiniões, dificultando assim a construção de novos saberes.
A aprendizagem dotada de significados em sala de aula parte da premissa de que os alunos devem construir seu conhecimento e é vista de acordo com Driver e colaboradores (1999, p. 31) “como
algo que requer atividades práticas bem elaboradas que desafiem as concepções prévias do aprendiz, encorajando-o a reorganizar suas teorias pessoais.”.
A modalidade educacional do ensino tradicional vem sofrendo duras críticas, já que se encontra, na maioria das vezes, associada à passividade do aprendiz, sendo este tratado como um mero ouvinte
das informações expostas pelo professor (GUIMARÃES, 2009).
Essa ausência de aprendizagem significativa no Ensino de Ciências e Biologia é preocupante, já que o ensino tradicional, muito utilizado, atrapalha o desenvolvimento pedagógico do aluno, não
valorizando o aprendizado significativo para o discente, mas sim que o conteúdo tem que ser passado (UNESCO, 2005). A forma atual de ensinar ainda não superou o patamar da simples descrição
teórica do experimento científico (SANTOS FILHO, 2010).
Ribeiro e colaboradores (2014) ainda relacionam outro problema preocupante no ensino, mostrando que a prática adotada na maioria das vezes inviabiliza um estudo coeso e interdisciplinar dos
processos biológicos e, com isso, os educandos não adquirem um raciocínio sistêmico, por meio do qual, ideias e fatos científicos interagem para ir de encontro a uma conexão dos saberes.
Não é apenas os alunos que sofrem diante desse ineficiente sistema de ensino, os docentes também estão sujeitos a dificuldades. Gomes, Cavalli e Bonifácio (2008, p. 2) mostram as dificuldades
enfrentadas pelos professores:
O professor de Ciências e Biologia se vê diante de uma grande batalha: abordar vários assuntos durante o ano letivo e acompanhar os diversos avanços científicos e metodológicos inserindo-os no
cotidiano da sala de aula, com tão poucas horas semanais de aula e horários limitados de hora-atividade, que o impede de produzir um material com antecedência de boa qualidade; e a averiguar se
os alunos realmente adquiriram o conhecimento dos conceitos aplicados, relevando-se o fato que já está comprovado em pesquisas, que em cada aula de Biologia os alunos entram em contato com
pelo menos seis vocábulos novos.
 
Uma das principais finalidades do sistema educacional é proporcionar aos futuros cidadãos capacidades de serem aprendizes mais flexíveis, eficazes e autônomos (POZO, 2003).
Os alunos apresentam dificuldades em aprender os conteúdos de Ciências e Biologia, pelo fato de que os assuntos são volumosos, complexos e dotados de termos complicados, além do fato de não
existir conexão entre os assuntos abordados e o cotidiano do alunado, dificultando ainda o processo de aprendizagem (FERNANDES, 1998). Ainda nessa perspectiva, outro problema relacionado a
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essas dificuldades é baseado no fato de que os conhecimentos que são repassados aos discentes, por meio do ensino tradicional, não partem de problemas que são recorrentes ao cotidiano desses
indivíduos e, com isso, eles verão esses conteúdos como algo sem sentido, sem nenhum proveito em sua vida, utilizando apenas na escola (GOMES; CAVALLI; BONIFÁCIO, 2008).
Tavares (2013) também discute que uma das principais dificuldades do método tradicional de ensino é o distanciamento entre o que está sendo estudado e o cotidiano vivenciado pelo discente, o que
é um empecilho para uma aprendizagem significativa.
Ainda nessa mesma linha de raciocínio, Sobrinho (2009) destaca que é imprescindível ter em mente a vontade de ensinar ou aprender Ciências e Biologia no processo de ensino, na qual a
necessidade dessa aprendizagem deve ser vista pelo professor e, ao mesmo tempo, sentida pelo aluno como algo que seja útil em sua vida.
É necessário, portanto, que se procure uma maneira mais clara e compreensível de trabalhar os conteúdos referentes às Ciências Biológicas sem tornar os mesmos enfadonhos para o alunado.
Partindo desta premissa e, na expectativa de reverter os problemas que afligem os modelos de educação nesse contexto, acredita-se que a inserção de novas práticas educativas, dentre as quais se
destaca o uso de estratégias de ensino diversificadas, possam auxiliar na superação desses obstáculos que vem sendo enfrentados nessa área (PEDROSO, 2009).
Nesse sentido, o uso da experimentação nas aulas de ciências e biologia (re)surge de forma inovadora para o ensino. Além de permitir ao aluno vivenciar coisas ou assuntos que antes só eram vistos
nos livros didáticos, possibilita a problematização, ou seja, provocar nos alunos a curiosidade, o desejo pelas descobertas.
 
EXPERIMENTAÇÃO: VALORIZANDO A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
De acordo com Fracalanza, Amaral e Gouveia (1986) muitos especialistas em Ensino das Ciências sugerem a substituição do verbalismo das aulas expositivas, e da grande maioria dos livros
didáticos, por atividades experimentais; embora outras estratégias de ensino possam adotar idêntico tratamento do conteúdo e alcançar resultados semelhantes, assim como proposto por Carraher
(1986) no modelo cognitivo, no qual o ensino e a aprendizagem são vistos como "convites" à exploração e descoberta e o "aprender a pensar" assume maior importância que o simples "aprender
informações".
De acordo com Ronqui, Souza e Freitas (2011) a vivência experimental facilita a aprendizagem do conteúdo a ela relacionado, descartando-se a ideia de que as atividades experimentais devem servir
somente para a ilustração da teoria.
Para Ribeiro et al (2014), a utilização de atividades experimentais em laboratório apresenta um papel fundamental na aprendizagem dos alunos, pois ao planejar atividades experimentais orientadas, o
professor está levando aos educandos uma potencialização na articulação entre os conhecimentos, proporcionando assim um ensino de construção coletiva. Porém é necessário que essa
metodologia seja utilizada de maneira consciente pelo docente. Guimarães (2009) corrobora afirmando que as aulas experimentais não devem ser do tipo “receita de bolo”, em que os aprendizes
recebem um roteiro para seguir e devem obter os resultados que o professor espera, tampouco esperar que o conhecimento seja construído pela mera observação.
Borges (2002) apresentou a mais de uma década que a concepção da utilização do laboratório escolar para a inclusão de aulas experimentais era bastante difundida, e que por meio dessas aulas
seriapermitida uma articulação entre fenômenos, conceitos e teorias entre as mais diversas áreas da Ciência, porém destacava que nem todas as instituições de ensino apresentavam esses espaços
físicos. Ribeiro e colaboradores(2014) aprofundam ainda mais essa questão, mostrando que as escolas que possuem esses espaços físicos,atualmente, também passam por entraves que dificultam a
implementação desta modalidade de ensino: os laboratórios são utilizados como locais de depósitos de materiais escolares diversos; há escassez de recursos como vidrarias para a realização dos
experimentos; faltam verbas para a compra dos materiais necessários; e, por fim, os professores sentem-se desmotivados e arraigados ao uso exclusivo do livro didático.
O uso da experimentação pode nos ajudar a quebrar com algumas ideias ingênuas da Ciência. A aula experimental não pode ser usada como uma metodologia em que os alunos apenas observem,
ela deve ser investigativa, onde os discentes vão fazer suas indagações e procurar soluções para suas dúvidas, chegando aos seus próprios resultados (corretos ou não). Depois disso, o professor
deve orientar com o uso do conhecimento teórico para que o aluno saiba o que aconteceu no experimento. Praia, Cachapuz e Pérez (2002) já orientavam até a buscar alternativas mais
enriquecedoras, como experiências intencionalmente realizadaspara levar a resultados não esperados e referência a resultados que vêm da literatura. Dessa forma, além de fazer o aluno pensar
sobre sua prática associada à teoria, faz com que repense a atividade dos cientistas, chegando à conclusão de que erros podem acontecer durante o processo.
 
CONSIDERAÇÕES
A utilização de metodologias diferenciadas, associadas ao cotidiano dos discentes, no ensino de Ciências e Biologia se configuram como um importante meio para a mudança da visão que os alunos
apresentam nessas disciplinas, que as Ciências estão relacionadas apenas a memorização de nomenclaturas. O uso de recursos alternativos à aula puramente expositiva motiva o aluno e permite
aproximar os conteúdos da realidade vivenciada por cada um deles. É possível mostrar, por meio de atividades experimentais, que os conteúdos biológicos fazem parte do nosso dia a dia e
necessitam de uma melhor reflexão e associação com o meio que os cerca. Também por meio de tais atividades, o ensino torna-se uma construção colaborativa entre professores e alunos.
De acordo com o que foi exposto pelos autores citados nesse trabalho, foi possível constatar que em alguns casos o Ensino de Ciências e Biologia é resumido apenas à memorização de conteúdos,
quando há ausência de situações motivadoras e atividades experimentais, que possibilitam os estudantes perceberem a aplicabilidade dos assuntos estudados.
Por meio de atividades experimentais, é possível perceber maior participação dos alunos nas aulas, maior número de questionamentos acerca dos conteúdos, estabelecimento de relação dos
conteúdos com a vida diária e consequentemente um maior aproveitamento do que foi ensinado.
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