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Resumo:

O objetivo deste trabalho é verificar se a utilização de diferentes modalidades didáticas consegue
contribuir para despertar o interesse dos estudantes pelos conteúdos trabalhados no ensino de
Ciências. Uma vez que, a utilização de um ensino meramente expositivo, na maioria das vezes
podem induzir os discentes a memorização dos conteúdos, o que não se configura como uma
aprendizagem capaz de torna-los sujeitos críticos e reflexivos. E Diante da realização dos estágios
tanto de observação, quanto de regência, que fazem parte da matriz curricular do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Alagoas, foi possível estar mais
próximo das metodologias adotadas pelos professores de Ciências e Biologia, em sua maioria
baseada na exposição dos conteúdos.

Palavras chaves: Ensino de Ciências, Modalidades didáticas, Estágio Supervisionado

Abstract: he objective of this work is to verify if the use of different didactic modalities can contribute
to awaken the interest of the students by the contents worked in the teaching of Sciences. Since the
use of a merely expositive teaching, in the majority of the times can induce the students to memorize
the contents, which is not configured as a learning capable of making them critical and reflective
subjects. E Facing both the observation and regency stages that are part of the curricular matrix of the
Biological Sciences Degree course at the Federal University of Alagoas, it was possible to be closer to
the methodologies adopted by the Science and Biology professors, in their majority based on content
exposure.

Keywords: Science Teaching, Didactic Modes, Supervised Internship

Resumen: el objetivo de este trabajo es verificar si la utilización de diferentes modalidades didácticas
logra contribuir a despertar el interés de los estudiantes por los contenidos trabajados en la
enseñanza de las ciencias. Una vez que, la utilización de una enseñanza meramente expositiva, la
mayoría de las veces pueden inducir a los discentes a la memorización de los contenidos, lo que no
se configura como un aprendizaje capaz de hacerlos sujetos críticos y reflexivos. Y ante la realización
de los estadios tanto de observación, como de regencia, que forman parte de la matriz curricular del
curso de Licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad Federal de Alagoas, fue posible estar
más cerca de las metodologías adoptadas por los profesores de Ciencias y Biología, mayoría basada
en la exposición de los contenidos.

Palabras claves: Enseñanza de Ciencias, Modalidades didácticas, Etapa Supervisada

INTRODUÇÃO

Ensinar ciências tem despertado nos professores um sentimento de frustração como apontado por
Pozo e Crespo (2009). Diante disso, não é incomum os docentes possuírem a sensação de que os
estudantes não estão aprendendo a ciências que lhes é ensinada. Desta forma, o que pode contribuir
para essa fragilidade na aprendizagem de ciências, está relacionado na maioria das vezes ao fato de
os professores insistirem em um ensino baseado quase que exclusivamente na exposição de
conteúdo Furman (2010).

Assim, a utilização de um ensino meramente expositivo, na maioria das vezes podem induzir os
discentes a uma técnica de aprendizagem que não os permite serem sujeitos críticos e reflexivos,
como é o caso da memorização. Nesse contexto, se torna necessário que os professores busquem
diversificar a metodologia utilizada durante as aulas Moreira (2006).

Entretanto, diante da realização dos Estágios Supervisionados tanto de observação, quanto de
regência, que fazem parte da matriz curricular do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na
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Universidade Federal de Alagoas, foi possível estar mais próximo das metodologias adotadas pelos
professores de Ciências e Biologia.

Diante deste cenário foi possível constatar que, entre as modalidades didáticas mais utilizada estar a
aula expositiva, como sendo uma das principais escolhas dos docentes. E seu uso excessivo reflete
diretamente na forma como os estudantes se relacionam com a disciplina, de uma maneira
desinteressada.

Desta forma, se torna necessários que os docentes reflitam sobre a sua prática docente e busquem
diversificar a metodologia utilizada durante as aulas para que possam permitir aos estudantes uma
aprendizagem eficiente. Krasilchick (2004) nos apresenta algumas modalidades didáticas que podem
auxiliar os professores no processo de ensino e aprendizagem, entre elas estão: Aulas práticas, aulas
de campo, projetos, simulações etc.

Portanto, buscou-se responder ao seguinte questionamento: Como despertar o interesse dos
estudantes no ensino de ciências Portanto, o objetivo deste trabalho é verificar se a utilização de
diferentes modalidades didáticas consegue contribuir para o despertar o interesse dos estudantes
pelos conteúdos trabalhados no ensino de Ciências.

A prática docente no ensino de Ciências

Os professores de Ciências têm enfrentado constantemente desafios que estão relacionados
diretamente com a sua prática docente, Lima e Vasconcelos (2006). Pois, de acordo com os autores
(Ibid.) há uma preocupação sobre se a prática docente tem conseguido atender as novas exigências
educacionais. Uma vez que, muitas escolas ainda fornecem aos professores uma pequena variedade
de recursos que podem auxiliar as aulas de Ciências.

A propósito, quando os docentes se deparam com as lacunas metodológicas presente em muitas
escolas, acabam não percebendo outras alternativas que possa auxiliar as suas aulas e assim não
tendo condições de proporcionar aos discentes um ensino diferente e motivador da aprendizagem.

Nesse sentido, acabam utilizando uma mesma metodologia que muitas vezes não contribui de forma
efetiva para aprendizagem dos estudantes. Recorrendo na maioria das vezes ao livro didático como
sendo a única estratégia capaz de auxiliar a sua prática docente.

Para Krasilchik (2004, p.184), esse apego ao livro didático pode ser resultado de alguns fatores,
principalmente quando:

O docente, por falta de autoconfiança, de preparo, ou por comodismo,
restringe-se a apresentar aos alunos, com o mínimo de modificações, o
material previamente elaborado por autores que são aceitos como
autoridades. Apoiado em material planejado por outros e produzido
industrialmente, o professor abre mão de sua autonomia e liberdade,
tornando-se simplesmente um técnico.

Diante da postura crítica apresentada por Krasilchik (2004) se torna evidente a necessidade que o
professor possui de buscar a autonomia. Assim como utilizar outros recursos além do livro didático.
Para isso, é fundamental que os docentes compreendam que a sua função vai além da transmissão
do conhecimento, uma ideia que faz parte do modelo de “ensino tradicional”, como destacado por
Kruger (2003, p.71):

O Modelo Didático Tradicional é caracterizado por concepções de ensino
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como uma transmissão/transferência de conhecimentos, por uma
aprendizagem receptiva e por um conhecimento absolutista e racionalista.
Destas, derivas uma prática profissional que concebe os conteúdos de sala de
aula como reprodução simplificada do conhecimento cientifico ‘verdadeiro’,
transmitido verbalmente pelo professor (metodologias transmissivas), por um
currículo fechado e organizado de acordo com uma lógica disciplinar e por
uma avaliação classificatória e sancionadora.

Assim, é importante que o professor, crie possibilidades para que a construção do conhecimento
aconteça, buscando desenvolver nas discentes habilidades que favoreçam a sua compreensão sobre
o que está sendo estudado. Desta forma, de acordo com Torres (1996, p.157) é função do professor
ser:

Capaz de ajudar seus alunos a desenvolverem a criatividade, a receptividade
à mudança e a inovação, a versatilidade no conhecimento, a antecipação e
adaptabilidade a situações variáveis, a capacidade de discernimento, atitude
crítica, a identificação e solução de problemas, etc.

Diante disso, boa parte dessas habilidades se tornam fragilizadas a medida em que os docentes não
buscam outras formas de ensinar. Pois, no ensino baseado na transmissão do conhecimento os
estudantes assumem na sala de aula uma postura passiva. Souza e Dourado (2015, p.187) afirmam
que:

Ao analisarmos a prática pedagógica tradicional, apoiada nos procedimentos
didáticos de aulas expositivas, em que o professor reproduz e transmite um
conteúdo apoiado em um manual didático, para alunos que devem ouvir, ler,
decorar e repetir, constatamos que esse ainda é o modelo mais comum nas
instituições de ensino no Brasil e fora do país. Observamos, também, que
esse modelo pedagógico reflete práticas didáticas centradas no professor e no
ensino, sustentadas por um paradigma que tem sido pouco eficiente para a
educação do século XXI por promover uma visão fragmentada e reducionista
nas mais diversas áreas do conhecimento científico, tecnológico, social e
cultural.

Assim, esperar-se que as aulas de Ciências sejam centradas nos estudantes, buscando enxergá-los
como agentes na construção do conhecimento, para que não recorram a memorização dos conteúdos
como técnica de aprendizagem. Portanto, se torna necessário que os professores utilizem as diversas
modalidades didáticas que contribuem para uma melhor aprendizagem.

Modalidade didáticas: possibilidades para ensinar e aprender Ciência

O ensino de ciências ainda vem sendo trabalhado de uma forma distante da realidade na qual os
estudantes estão inseridos fazendo com que na maioria das vezes os discentes utilizem a
memorização dos conteúdos como uma forma técnica de aprendizagem.

Nesse sentido Giordan (1996, p.23) nos chama atenção para este fato ao afirmar que "a maior parte
do saber cientifico durante a escolaridade é esquecida, após alguns anos, algumas semanas até, e
questiona se é que foi adquirido alguma vez". Desta forma, necessitando de mais atenção dos
professores.
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Pois, a falta de apropriação dos conteúdos pode fragilizar o processo de aprendizagem. Assim, cabe
aos professores estarem atentos a necessidade de utilizar metodologias que possam contribuir no
processo de ensino e aprendizagem, e que vá além da exposição dos conteúdos. Assim, buscamos
destacar as aulas práticas e as aulas de campo como modalidades didáticas importantes a serem
utilizadas no ensino de Ciências. Já que, podem ser realizadas em diferentes espaços na escola.

Aulas práticas

Entre as modalidades didáticas que possuem capacidade de permitir aos estudantes momentos de
aprendizagem eficiente estão as aulas práticas. Silva e Zanon (2000, p.134) chamam atenção para
essa modalidade ao dizer que:

As atividades práticas assumem uma importância fundamental na promoção
de aprendizagens em ciências e, por isso, consideramos importante valorizar
propostas alternativas de ensino que demonstrem essa potencialidade da
experimentação: a de ajudar os alunos a aprender através do estabelecimento
de inter-relações entre os saberes teóricos e práticos.

Nesse sentido, as atividades práticas ganham particular relevância para aprendizagem dos
estudantes, permitindo a percepção de que teoria e prática são indissociáveis e que não vivem em
uma dicotomia. Porém, é fundamental que os docentes estejam atentos a forma como essas aulas
são realizadas, e desde os Parâmetros Curriculares Nacionais que alguns cuidados devem serem
tomados. Assim, Brasil (1998, p. 122) diz que:

[...] é muito importante que as atividades não se limitem a nomeações e
manipulações de vidrarias e reagentes, fora do contexto experimental. É
fundamental que as atividades práticas tenham garantido o espaço de
reflexão, desenvolvimento e construção de ideias, ao lado de conhecimentos
de procedimentos e atitudes

Desta forma, a realização de aulas práticas deve proporcionar aos estudantes não apenas a
observação dos materiais utilizados durante as atividades práticas. Se torna essencial que, os
professores busquem desenvolver nos estudantes habilidades que são essenciais para uma
aprendizagem de qualidade. Entretanto, mesmo sabendo da importância que as aulas práticas
possuem, poucos são os professores que fazem uso, deixando de lado uma importante estratégia que
pode ajudar na construção do conhecimento dos discentes. Andrade e Massabni (2011, p.836) nos
diz que:

Os professores, ao deixarem de realizar atividades práticas podem estar
incorporando formas de ação presentes historicamente no ensino, pautado por
uma abordagem tradicional, sem maiores reflexões sobre a importância da
prática na aprendizagem de ciências.

Diante desta afirmação, a não utilização de outras estratégias didáticas como as aulas práticas, induz
o professor a utilizar uma abordagem metodológica que vem atravessando décadas e que não tem
conseguido contribuir de forma efetiva na aprendizagem dos estudantes, como as aulas expositivas.

Entretanto, é importante diante da diversidade de conceitos sobre aulas práticas, conhecer o que a
literatura no ensino de ciências concebe a respeitos dessa modalidade didática. Para Andrade e
Massabni (2011, p.840) aulas práticas são:
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[...] Aquelas tarefas educativas que requerem do estudante a experiência
direta com o material presente fisicamente, com o fenômeno e/ou com dados
brutos obtidos do mundo natural ou social. Nesta experiência, a ação do aluno
deve ocorrer – por meio da experiência física –, seja desenvolvendo a tarefa
manualmente, seja observando o professor em uma demonstração, desde
que, na tarefa, se apresente o objeto materialmente.

Para os autores a concepção de aula prática está relacionada com a possibilidade de os estudantes
manipularem seu objeto de estudo. O que é importante, pois os discentes passam a enxergar um
sentido no que está sendo estudado e o conteúdo deixa de ser abstrato. Entre os diferentes espaços
que as aulas práticas podem ser realizadas, estar os laboratórios de Ciências.

Quando presente nas escolas podem desempenhar um papel importante na aprendizagem dos
estudantes, pois segundo Krasilchik (2004, p.5): “O trabalho em laboratório é motivador da
aprendizagem, levando ao desenvolvimento de habilidades técnicas e principalmente auxiliando a
fixação, o conhecimento sobre os fenômenos e fatos”.

Desta forma, a utilização dos laboratórios de ciências, podem contribuir como um importante ambiente
onde as aulas práticas podem ser executadas e quando utilizados de forma adequada, não se
restringindo apenas a manipulação de vidrarias, favorecem uma aprendizagem eficiente. Entre
algumas funções que os laboratórios de ciências assumem para aprendizagem, (Hodson,1998c,
p.630 apud Galiazzi et al. (2001, p. 252-253) destaca alguns, como:

Estimular a observação acurada e o registro cuidadoso dos dados; Promover
métodos de pensamento científico simples e de senso comum; Desenvolver
habilidades manipulativas; Treinar em resolução de problemas; Adaptar as
exigências das escolas; Esclarecer a teoria e promover a sua compreensão;
Verificar fatos e princípios estudados anteriormente; Vivenciar o processo de
encontrar fatos por meio da investigação, chegando a seus princípios; Motivar
e manter o interesse na matéria; Tornar os fenômenos mais reais por meio da
experiência.

Assim, se torna claro a necessidade de um ensino em que os estudantes assumam uma postura ativa
na construção do conhecimento, buscando desenvolver habilidades como as citadas anteriormente,
que são essências para apropriação dos conteúdos. Contudo, para que isso seja possível, é
fundamental que os professores busquem desenvolver um olhar crítico perante as necessidades
apresentada pelos seus estudantes, e busquem diversificar a metodologia utilizada durante as aulas.

Porém, para muitos professores, a exposição dos conteúdos ainda se configura como a modalidade
didática preferida. Desta forma corroboramos com Sousa et al., (2014, p. 02) ao dizer que:

Apesar da necessidade da construção do conhecimento para um ensino
eficiente, a maioria dos professores ainda se utiliza única e exclusivamente da
forma tradicional de ensinar, sem, contudo, se preocupar com a utilização do
método científico, ou seja, fazer com que o aluno seja agente do processo e
não meramente um expectador.

Portanto, se torna evidente a necessidade de uma prática de ensino que busque tornar os estudantes
a gente centrais na construção do conhecimento, o que nem sempre é visível nas aulas expositivas.
Para isso, o professor deve buscar inovar a sua prática docente, buscando maneiras de favorecer aos
estudantes uma melhor aprendizagem.

E diversificar a metodologia utilizada durante as aulas pode ser um importante caminho a ser
percorrido, proporcionando aos discentes, aulas diferentes do habitual e que conseguem desperta a
curiosidade e a motivação para aprender. Outra modalidade didática que pode ser utilizada no ensino
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de ciências são as aulas de campo.

Aula de Campo

A aula de campo no ensino de ciências, assume uma importante função no processo de ensino e
aprendizagem. Uma vez que, os professores possuem diversos ambientes que podem ser utilizados
para que essas aulas aconteçam. Para Fernandes (2007, p.22) aula de campo é “toda aquela que
envolve o deslocamento dos alunos para um ambiente alheio aos espaços de estudo contidos na
escola”.

Já para Berezuk; Moreira (2014, p.2) a aula de campo:

[...] consiste em atividades que são realizadas ao ar livre, onde são utilizados
os materiais presentes no meio ambiente e onde os fenômenos ocorrem. Esta
modalidade didática tem como objetivo proporcionar aos estudantes
oportunidades de presenciar a complexidade, diversidade e amplitude dos
fenômenos naturais e dos fatores que interferem nos seus cursos, de observar
a variedade de espécies da fauna e da flora da região e suas interações com o
meio ambiente e de desenvolver habilidades importantes para um melhor
processo de ensino-aprendizagem, como a observação, interpretação,
reflexão e análise dos fenômenos no meio ambiente.

A utilização da aula de campo como modalidade didática, propicia aos professores a ideia de que a
construção do conhecimento pode acontecer em ambientes diferentes da sala de aula. Nesse
contexto, autores como Carboenell (2008) trazem importantes contribuições ao desatacarem que, a
exploração de outros ambientes sejam eles rios, bosques ou museus quando aproveitados de forma
adequada se constituem com ambientes propícios para aprendizagem. Assim de acordo com Santos
e Compiani (2005, p.2) as aulas de campos são:

[...] fundamentais à compreensão das questões ambientais em sua
complexidade, propiciando uma visão articulada das diferentes esferas de
repercussão de um problema ambiental em estudo. Isto favorece a
compreensão dos problemas socioambientais na escola, bem como contribui
para a formação de cidadãos críticos e participativos em busca da melhoria da
qualidade de vida.

O que nem sempre é possível quando o professor faz uso quase que exclusivamente de aulas
expositivas, se torna importante destacar que, a dificuldade de aprendizagem dos discentes não está
centrada apenas no uso das aulas expositivas. Porém, o seu uso excessivo tem tornado as aulas
desestimulantes e monótonas, o que pode aumentar o índice de falta de interesse dos estudantes.

Nesse sentido, ressaltamos a importância das aulas de campo como uma estratégia didática, pois
como afirma Fonseca e Caldeira (2008, p.71) a aula de campo é:

Uma forma de realizar a apresentação de fenômenos naturais é utilizando,
como recurso didático, aulas de campo em ambientes naturais principalmente
aqueles que encontrados espacialmente próximos aos alunos por sua
facilidade e pela possibilidade dos alunos possuírem experiência prévia com o
ambiente objeto de estudo

Assim, as aulas de campo proporcionam uma experiencia diferentes das quais os discentes estão
acostumados e que contribuem para aprendizagem. Vale ressaltar que, a utilização de espaços
próximos as escolas também devem aproveitados. Além disso, os docentes ao fazerem uso dessa
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modalidade didática têm a oportunidade de proporcionar um ensino interdisciplinar, abordando
conhecimentos de outras áreas (MORAIS; PAIVA,2009).

Alguns estudos como os realizados por Seniciato e Cavassan (2004), demonstram a importância das
aulas de campo no processo de ensino e aprendizagem, se configurando como uma importante
estratégia didática capaz de desperta o interesse dos estudantes. Para os autores (Ibid.) aulas
realizadas em ambientes naturais tornam as aulas mais dinâmicas, eficientes e agradável.

Portanto, ressaltamos a importância de o professor refletir sobre a sua prática docente, buscando
diversificar as metodologias utilizadas durante as aulas, para que tenham condições de propiciar aos
estudantes uma aprendizagem diferente do habitual e de qualidade. Nesse sentido buscamos
destacar a aula prática e aula de campo como duas importantes modalidades didática a serem
utilizadas no ensino de ciências e que permite ao professor alcançar seus objetivos previamente
estabelecidos.

Metodologia

Para a realização dessa pesquisa foi utilizado uma abordagem qualitativa, que segundo Moraes
(2003, p.191) deixa claro que:

Pesquisas qualitativas têm cada vez mais se utilizado de análises textuais.
Seja partindo de textos já existentes, seja produzindo o material de análise a
partir de entrevistas e observações, a pesquisa qualitativa pretende aprofundar
a compreensão dos fenômenos que investiga a partir de uma análise rigorosa
e criteriosa desse tipo de informação, isto é, não pretende testar hipóteses
para comprová-las ou refutá-las ao final da pesquisa; a intenção é a
compreensão

Diante dessa afirmação, podemos perceber que a pesquisa qualitativa converge com o objetivo da
pesquisa, pois buscamos compreender se as modalidades didáticas utilizadas no ensino de Ciências
podem despertar o interesse dos estudantes

Assim, para a obtenção dos dados foi utilizado como instrumento de coleta o questionário, composto
por cinco perguntas, uma objetiva e quatro subjetivas. Este número de questões se deve ao fato de as
cinco perguntas facilitarem as respostas dos estudantes. Assim o número de questões estabelecidas
contribuem para o objetivo da pesquisa.

Os questionários foram aplicados em uma escola pública no município de São Miguel dos Campos,
interior de Alagoas com estudantes do sétimo ano, serie na qual o estágio de regência foi realizado.
Este instrumento de coleta de dados é definido por Gil (199, p.128):

“como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos
elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo
o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas,
situações vivenciadas etc.”

Os níveis de ensino ofertado na Escola Municipal Luzinete e Lindalva Jatobá são as series finais do
ensino fundamental. A escolha da escola se deu pelo fato de um dos pesquisadores já ter realizado
estagio de regência na respectiva instituição no primeiro semestre de 2018, o que facilitou a
realização da pesquisa. Sendo esta, uma das escolas da rede municipal mais procuradas para
realização do estágio, passando contribuir de forma efetiva na formação dos futuros professores.

14/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_utilizacao_de_modalidades_didaticas_no_ensino_de_ciencias.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.8-15,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Assim, no período em que o estágio foi realizado, nos despertou o interesse em conhecer a
percepção dos estudantes do ensino fundamental sobre o ensino de ciências. Uma vez que
apresentavam comportamentos diferentes na medida em que outras modalidades didáticas foram
sugeridas ao longo do estágio.

Vale ressaltar que os estudantes foram avisados previamente do que se tratava a pesquisa. Os
discentes que aceitaram participar, receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
A turma do sétimo ano era composta por trinta estudantes.

Porém, apenas quinze aceitou participar da pesquisa. Desta forma, como acordado com os discentes,
nenhum estudante seria identificado. Assim, os estudantes serão representados nos resultados de A1
a A15. A análise das questões que serão tratadas posteriormente será apresentada de forma
descritiva, de acordo com a análise do conteúdo proposta por Bardin (1979).

Resultados e Discussões

Ao serem questionados sobre o que mais gostavam na disciplina de Ciências, onze dos quinze
estudantes, trouxeram generalizações em suas respostas ao afirmarem que gostam de tudo na
disciplina de ciências. Por sua vez, destacamos as respostas de A3, A4, A6 e A15, pois responderam
de acordo com o que a questão solicitava, os demais estudantes

(A3) sobre experiência

(A4) dos estudos práticos em sala de laboratório

(A6) quando nós vamos ao laboratório

(A15) Quando a professora leva a gente para o laboratório as aulas são muito
mais legais

De fato, podemos perceber que as aulas práticas que envolvem experimentação, são as que recebem
mais atenção por parte dos estudantes. se configurando com uma importante estratégia a ser utilizada
pelo professor. Contudo, é necessário que o professor busque desenvolver essas atividades de uma
maneira que induza os estudantes a constantes momentos de indagações, pois segundo Suart et
al.(2009, p.51)

[...] se uma aula experimental for organizada de forma a colocar o aluno diante
de uma situação problema, e estiver direcionada para a sua resolução, poderá
contribuir para o aluno raciocinar logicamente sobre a situação e apresentar
argumentos na tentativa de analisar os dados e apresentar uma conclusão
plausível. 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, alcançando os objetivos de uma aula experimental,
a qual privilegia o desenvolvimento de habilidades cognitivas e o raciocínio
lógico.

Assim, diante dessa afirmação é importante que o professor reveja sua prática ao utilizarem essa
estratégia de ensino, para que não fique restrita apenas a observação e nomeação de equipamentos
utilizados nos experimentos, como apontados por Brasil (1998). É fundamental que os estudantes
participem de toda a construção das atividades práticas que envolvem experimentação, e que os
docentes os coloquem diante de situação problema. Para que assim, algumas etapas da construção
do conhecimento cientifico possa acontecer, como: elaborar e testar hipóteses.
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As aulas práticas quando utilizadas de forma correta podem contribuir para uma melhor
aprendizagem. Vale ressaltar que, os demais estudantes não responderam de maneira satisfatória,
generalizando em suas respostas ao dizer que gostavam de todos os conteúdos de ciências, e outros
não responderam.

Na segunda questão os estudantes foram indagados sobre qual a metodologia que eles mais
gostariam que fosse realizada com mais frequência pelo professor. Assim forma oferecidas algumas
alternativas como: Ao ar livre, em grupo, na sala de aula utilizando o livro didático, aulas em
laboratórios ou outra opção e citasse qual. Dos quinze estudantes participantes da pesquisa, sete
assinalaram a opção outro, porém não citaram quais seriam. Enquanto oito discentes assinalaram a
alternativa ao ar livre.

Nesse sentido, retomamos a discussão sobre a importância da utilização das aulas de campo.
Krasichilk( 2004) deixa claro que mesmo sabendo da importância que essa estratégia didática possui
para aprendizagem, são poucos os professores que realizam. Na maioria das vezes, a pouca
frequência com que esse tipo de aula é realizado pode estar relacionado a alguns empecilhos
encontrados pelos professores, entre eles como apontado Krasilchik (2004, p.90) estão: “obter
autorização dos pais, da direção da escola e dos colegas que não querem ceder seu tempo de aula, o
medo de possíveis acidentes, a insegurança e o temor de não reconhecer os animais e plantas que
forem encontrados , os problemas de transporte”.

Para autora (Ibid.) tais obstáculos podem ser superados na medida em que as aulas de campo
passam a ser realizadas próximas aos arredores da escola. Desta forma, cabe ao professor não
apenas perceber que outros espaços além da sala de aula podem contribuir na construção do
conhecimento dos discentes. Mas também passar a promover um ensino diferente e interessante,
conseguindo retomar o interesse dos estudantes pelos conteúdos trabalhados como demonstra
Seniciato e Cavassan (2004).

Entretanto, ainda na mesma pergunta seis dos quinze estudantes, assinalaram as aulas realizadas
em laboratórios como sendo suas aulas preferidas e apenas um assinalou a alternativa atividades em
grupo. Krasichick (2004) contribuem com essa escolha apresentada pelos estudantes, ao nos indicar
o laboratório presente nas escolas como um espaço motivador da aprendizagem.

Contudo, vale ressaltar que, diante da realidade de algumas escolas que possuem fragilidades em
sua estrutura física, o professor pode utilizar a sala de aula, ou outros espaços presentes na escola
para desenvolver atividades práticas.

Já na terceira questão que solicitava aos estudantes que relatassem sobre a melhor aula de ciências
que já tiveram na escola e o porquê, dez estudantes retomaram em suas respostas o que vinha sendo
dito anteriormente, ressaltando os laboratórios e as aulas de campo como sendo a melhor aula que já
tiveram. Porém apenas A4, A6, A10, A12, A13, descreveram como a questão solicitava.

(A4) No laboratório porque a gente pratica

(A6) As aulas nos laboratórios, porque eu gosto de fazer algumas coisas
diferentes, e não está na sala de aula todos os dias sem fazer nada diferente

(A12) A que a professora nos levou para o laboratório, porque nós podemos
fazer experiências muito legais.

Diante das repostas dos estudantes, se torna evidente a importância que os laboratórios de ciências
possuem, sendo a todo momento ressaltado pelos estudantes. Uma vez, que entre algumas
possiblidades os laboratórios podem permiti aos estudantes estarem em contato com o seu objeto de
estudo, o que nem sempre é possível com a utilização apenas das aulas expositivas.
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Além disso, como afirma Zanon e Freitas (2007, p .101) “outra possibilidade diz respeito ao
estabelecimento de uma relação entre Ciências e cotidiano para que o aluno possa entender o porquê
de várias coisas ao seu redor. Consequentemente, tal integração irá apontar para o caráter provisório
e incerto das teorias científicas”.Contudo, para que isso seja possível se torna fundamental que os
professores não enxerguem os estudantes apenas como receptores do conhecimento, onde
assumem uma postura passiva durante as aulas.

Ainda na mesma questão os estudantes A10, A13 retomam as lembranças da sua melhor aula. A aula
realizada na praia, na qual junto com a professora e a diretora da escola, nos propusemos a leva-los
para á praia do francês para estudarmos crustáceos, moluscos e porífera.

(A10) Na praia, porque quando a professora nos levou para lá a aula ficou
bem mais interessante

(A13) Aula de campo, principalmente a que fomos para a praia.

Estudos como os realizados por Oliveira et. al (2012), demonstraram a importância que as aulas de
campo possuem para desperta o interesse dos discentes pelos temas que abordados, principalmente
na sensibilização em preservar o meio ambiente.

Portanto, para que os professores consigam atingir seus objetivos com a realização das aulas de
campo é necessário como descreve Nunez e Dourado (2009) que haja um bom planejamento sobre o
que se pretende alcançar e quais atividades serão realizadas nesse ambiente para que o docente
obtenha êxito.

Na quarta questão os estudantes foram convidados a descreverem o que as aulas de ciências
precisavam ter para despertar o seu interesse sobre os temas trabalhos durante as aulas. Apenas A1
e A2 discorreram em suas respostas, enquanto treze dos quinze estudantes apresentaram respostas
iguais, relatando a aula prática como sendo um fator primordial para desperta o interesse pelo
conteúdo. Nesse sentido as Diretrizes do estado do Paraná, (PARANÁ, 2008, p. 76) afirma que:

A inserção de atividades experimentais na prática docente apresenta-se uma
importante ferramenta de ensino e aprendizagem, quando medida pelo
professor de forma a desenvolver o interesse nos estudantes e criar situações
de investigação para a formação de conceitos

A importância das aulas práticas que envolvem experimentação passa a ser inquestionáveis diante do
que vem sendo apresentado pelos autores, o que reforça a necessidade dos professores inseri essa
modalidade didática em sua prática docente, e assim consiga desperta nos estudantes a vontade de
aprender, de uma forma diferente e eficiente.

Ainda na quarta questão, nos chama atenção as respostas de A1 e A12 ao relatarem que:

(A1) Porque se você for para praia junto com a professora vai ver que o nome
de alguns animais é diferente daqueles que a gente chamava antes, por que a
água viva se chama na verdade (Anomona-do-mar). Quando você for sem a
professora já sabe e não esquece mais.

Na resposta do estudante, há uma proximidade no que Pozo e Crespo (2009) chamam “Do
conhecimento cotidiano ao conhecimento cientifico “. O que torna instável essa transição para os
autores (Ibid.) é o fato de o ensino de ciências “tradicional” não conseguir das condições aos
estudantes para que essa mudança de fato aconteça.

Na concepção de A12 para que as aulas despertem seu interesse vai ser necessário que o professor
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mude um pouco sua prática.

(A12) Eu acho que o professor deveria levar mais objetos para sala do que só
escrever e explicar

Escrever e explicar são duas ferramentas utilizadas pelos professores durante as aulas expositivas, e
que não são recentes pois como afirma Saviani (1991) essa era a forma como o processo de ensino
estava configurada desde os primórdios e que até hoje são utilizadas. Os discentes A2, A7, A8, A11,
A13 e A14 não responderam à questão.

A última questão perguntava aos estudantes se sentiam motivados a estudarem ciências e o porquê,
apenas A2, A8 e A13 não responderam à questão, enquanto os demais estudantes responderam que
sim, porém, não justificaram como a questão solicitava.

Considerações Finais

Ao longo da pesquisa foi possível perceber que a utilização de modalidades didáticas que visem torna
as aulas mais interessantes e diferentes do habitual podem contribuir para uma melhor aprendizagem
e diante do que foi descrito pelos estudantes as aulas práticas e aulas de campo, possuem potencial
para desperta o interesse dos discentes.

Entretanto, é fundamental que os professores de ciências percebam a necessidade de diversificar a
metodologia utilizada para trabalhar os conteúdos da disciplina. Nesse sentido ressaltamos a
importância das aulas de campos e aulas práticas como modalidade didáticas auxiliadoras da prática
docente.

Uma vez que, quando utilizadas da forma correta permite aos estudantes o desenvolvimento de
habilidades que são essências para a construção do conhecimento de uma maneira eficiente. Para
que isso seja possível cabe aos professores, enxergar os estudantes como parte central do processo
de aprendizagem, para que utilizem uma pratica docente onde os discentes tenham a possibilidade de
participarem da aula, questionar, buscar informações etc.

Mesmo diante, da resistência de alguns estudantes em responder algumas questões, podemos
perceber o quanto as aulas de campo, assim como as aulas práticas conseguem ser motivadoras da
aprendizagem, estabelecendo uma maior aproximação com o seu objeto de estudo. Vale ressaltar
que, não enxergamos a aula expositiva como sendo a única responsável pelos problemas de
aprendizagem no ensino de ciências, porém o seu uso excessivo, acaba tornando os conteúdos da
disciplina pouco interessante. Assim, se torna interessante associar a aula expositiva como outra
modalidade didática.

Desta forma, espera-se que através dessa pesquisa os professores percebem a importância que a
metodologia utilizada durante as aulas possui para uma melhor aprendizagem. Buscando enxergar
outros espaços que circundam a escola para realizarem aula de campo, quando não for possível levar
os discentes para outros espaços.

Assim como a utilização dos laboratórios de ciências quando presentes nas escolas devem ser
aproveitados pelos docentes, pois diversos autores ressaltam a importância que eles possuem para o
desenvolvimento cognitivo dos estudantes. O ensino de Ciências pode ser interessante, instigante e
capaz de desenvolver nos estudantes o pensamento crítico e reflexivo sobre o mundo que o cerca.
Para isso deve haver a união entre os interesses do professore e da escola, para que tenham
condições de desenvolver atividades que vão além dos muros da escola.
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Portanto, as intuições formadoras também desempenham uma importante função na pratica docente.
Por isso, se torna necessário que desde cedo os futuros professores estejam em contato com
diferentes modalidades didáticas, que possam auxiliar o processo de ensino e aprendizagem e assim
tenham condições de despertar nos discente a vontade de aprender através de diferentes maneiras.
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