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Resumo

Neste artigo relata-se a utilização de aulas práticas laboratoriais de Biologia, com turmas de primeiro ano
do ensino médio da Escola Estadual Costa Rego em Arapiraca - AL. O objetivo do projeto de extensão
consistiu em familiarizar os alunos com o ambiente laboratorial e com seus equipamentos básicos, visando
o ensino-aprendizagem dos conceitos biológicos através dessa modalidade de ensino. Considerou-se
importante observar os conhecimentos prévios dos alunos mediante a aplicação de cada prática, bem
como, estimulá-los a formular hipóteses sobre o que estava acontecendo em cada experiência, de modo
que eles não ficassem presos a transcrição dos livros didáticos, como geralmente ocorre nas aulas.
Contudo, constatou-se que aulas episódicas em laboratório não representam a solução para um
aprendizado mais eficiente, e que sua regularidade seria de grande importância como forma de ensino-
aprendizagem.

Palavras-Chave: Prática extensionista. Ensino de biologia. Formação científica.

Abstract:

In this article it is reported the use of laboratory classes in Biology, with first year high school classes from
State School Costa Rego Arapiraca - AL. The purpose of the extension project was to familiarize students
with the laboratory environment and its infrastructure, aimed at the teaching and learning of biological
concepts through this teaching modality. It was considered important to assess the students&39; prior
knowledge by applying each practice, as well as encourage them to formulate hypotheses about what was
happening in each experiment, so that they would not be restricted to transcriptions of textbooks, as
usually occurs in the classes. However, it was found that episodic laboratory classes do not represent the
solution to a more efficient learning, and their regularity would be of great importance as a means of
teaching and learning.
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Introdução

O desejo de conhecer a natureza, de investigar e de desvendar seus fenômenos, sempre esteve entre os
instintos mais primitivos do homem. Partindo desse princípio, desejou-se despertar nos alunos a
empolgação por pensar, elaborar hipóteses e produzir ideias a partir da vivência das aulas no laboratório
proporcionadas pelo projeto de extensão.

A experimentação biológica refinou-se no século XX e estendeu-se a todos os ramos das Ciências
Biológicas, tornando-se um traço identificador de modernidade dessa ciência. As ideias de ensino
experimental ganharam maior visibilidade no currículo educacional brasileiro a partir dos anos 1930,
quando foram identificadas como parte de um processo mais amplo de modernização do país e como uma
forma de ensino ativo, nos moldes do escolanovismo, que se contrapunha a metodologias tidas como
“tradicionais” e “atrasadas” (MARANDINO, SELLES E FERREIRA, 2009, p. 97).

Segundo Krasilchik (1987, p. 52) as razões para justificar a necessidade de aulas práticas foram sendo
alteradas ao longo das mudanças de objetivos do próprio ensino das ciências. No início seria uma forma de
ilustrar e comprovar o que era aprendido nas aulas teóricas. Depois passou a servir como fonte de
atividade, do “aprender fazendo”. Mais tarde ainda, outro tipo de justificativa foi invocada: vivenciar o
processo de investigação científica.

Na concepção de Nardi (1998, p. 55) a ausência de atividades experimentais é freqüentemente apontada
pelos professores como umas das principais deficiências no ensino das disciplinas científicas no ensino
fundamental e médio. Desse modo, a importância da experimentação na ciência leva a três tipos básicos
de respostas: as de cunho epistemológico, que assumem que a experimentação serve para “comprovar a
teoria”, revelando a visão tradicional de ciências; as de cunho cognitivo, que supõe que as atividades
experimentais podem “facilitar a compreensão do conteúdo”; e as de cunho motivacional, que acreditam
que as aulas práticas ajudam a “despertar a curiosidade” ou o “interesse pelo estudo” nos alunos.

No entanto, o modelo tradicional de ensino é ainda amplamente utilizado por muitos educadores nas
escolas de Ensino Fundamental e Médio, tal modelo de educação concebe o conhecimento como um
conjunto de informações que são simplesmente passadas dos professores para os alunos, sendo o
professor o detentor do conhecimento e o aluno simplesmente receptor (ARAUJO, 2011, p. 02).

Existem várias complicações que podem explicar essa falta de inovação nas aulas, que fazem com que o
professor tenha certa limitação ao pensar em desenvolver atividades que saiam do comum. Como por
exemplo, excesso de aulas que o professor tem que ministrar durante um dia, ou também o excesso de
alunos em sala de aula, o que dificulta muito uma aula controlada em laboratório ou outro ambiente fora
da sala de aula. (ARAÚJO, 2011).

Espinosa (2010) defende que no ato de ensinar, forma e conteúdo não podem ser tratados
independentemente, não basta propor experimentos: o modo como são propostas, as questões formuladas
e as discussões e reflexões decorrentes condicionam a possibilidade de eles construírem um instrumento
eficiente para o ensino que propomos.

Segundo Bizzo (2009, p. 49) a inserção do experimento no planejamento da disciplina de ciências depende
de uma série de fatores, mas o professor deve fazer o possível para proporcionar oportunidades aos
alunos de maneira que eles possam realizar observação, colocar ideias em teste, coletar evidências e
construir conclusões com base em evidências, ou seja, é imprescindível que o aluno relacione o que ele
está aprendendo com um conhecimento prévio, mais abrangente.

Por sua vez, as Orientações Curriculares Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino
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Médio (PCN+) indicam que 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 de resultados esperados e, sobretudo, o dos inesperados e usem as
conclusões para a construção do conceito pretendido (BRASIL, 2002, p. 55).

Uma vez realizada a aula prática, um dos principais objetivos é fazer com que o aluno expresse toda a sua
criatividade, transferindo através do raciocínio o conhecimento adquirido associado ao conteúdo visto em
sala de aula. Deixar de lado o livro em algumas aulas, e estimular a produção de hipóteses dos próprios
alunos, proporciona um crescimento maior, levando-o a ter curiosidade por coisas novas.

A preocupação do professor em contribuir para que haja uma interação entre o
conteúdo a ser aprendido e aquilo que e o aluno já sabe, especificamente com
algum aspecto essencial de sua estrutura cognitiva como, por exemplo, uma
imagem ou um conceito, pode ajudar o aluno a desenvolver a habilidade de
estabelecer relações e, dessa forma, perspectiva de totalidade poderá ser mais
facilmente atingida (RONCA, 1994, p. 91).

Nas escolas, o clamor pela necessidade do aumento das aulas de laboratório, raras ou mesmo inexistente,
foi sempre uma constante entre os professores de ciências (KRASILCHIK, 1987).

Contudo, a falta de recursos na escola é um dos fatores que dificulta o trabalho de muitos professores e
isso acaba prejudicando o aprendizado dos alunos, também a falta de tempo, devido a períodos cada vez
mais reduzidos e, a obrigação de vencer os conteúdos até o final do ano, acaba por reduzir as atividades
de experimentação (KELLLER et all., 2011).

Por outro lado, os problemas decorrentes da carência estrutural não podem
levar-nos a pensar ser apenas nesse aspecto que reside o motivo de uma tradição
não experimental no ensino de Biologia no Brasil.[...] Trata-se de incorporar a
atividade experimental como uma reinvenção curricular – uma vez que não se
pode denominá-la novidade, após meio século de tentativas de sua inserção em
nosso país – que deve encontrar as bases para torna-se uma tradição no ensino
de Ciências Biológicas. Essa reinvenção requer a sua localização em termos
regulares e uma revisão curricular mais ampla (MARANDINO, SELLES e
FERREIRA, 2009, p. 113).

Ainda assim, é importante ressaltar que a carência estrutural, consiste num problema significativo para os
professores de Biologia, que os impedem ou dificultam a realização de aulas práticas, pois se deparam
com salas de aula adaptadas, sem ventilação e espaço suficiente para atender uma turma de alunos.
Também é bastante significativa a ausência de propostas de formação para que os professores possam
realizar suas aulas no laboratório.

Conforme Krasilchik (1987), Marandino, Selles e Ferreira (2009) a necessidade de aulas práticas, para
tornar o ensino das ciências mais ativo e relevante, tem sido uma constante nas propostas de inovação.
Embora as características e objetivos das aulas tenham sido modificados no decorrer do tempo,
passando-se de atividades puramente demonstrativas ou do repasse de informações para atividades de
investigação coletiva ou individual de problemas que se constituem em pequenos projetos, uma
justificativa que sempre presente para explicar a deficiência do ensino é a inexistência de laboratórios.

O ato de incrementar as aulas de Biologia é uma importante ferramenta para uma melhora no
desempenho da aprendizagem, pois leva o aluno a sair da rotina da sala de aula, estimulando-o assim a
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desvendar novos horizontes.

Metodologia

Este trabalho foi realizado na Escola Estadual Costa Rego, localizada no município de Arapiraca – AL, com
turmas de primeiro ano do Ensino médio. Foram realizadas reuniões com bolsistas e com voluntários
selecionados para darem andamento ao projeto. Posteriormente realizaram-se demonstrações das práticas
escolhidas pela professora orientadora no sentido de capacitar os alunos a executarem as práticas com as
turmas do ensino médio.

Num segundo momento, houve uma reunião com a equipe gestora e professores de Biologia da escola
para a apresentação do projeto, na qual se apresentou o plano de ação a ser realizado.

Durante a realização do projeto tivemos reuniões quinzenais de acompanhamento das atividades
desenvolvidas e encaminhamentos para solucionar problemas decorrentes da execução.

Todas as atividades práticas aplicadas foram selecionadas e adaptadas à realidade da escola, seguindo um
padrão básico que tinha como objetivo o de familiarizar os alunos com equipamentos, substâncias e o
manuseio de instrumentos próprios do laboratório de ciências.

As atividades foram desenvolvidas na disciplina de Biologia com quatro turmas de primeiro ano do ensino
médio, no laboratório de Ciências Biológicas da UNEAL, visto que a Escola Estadual Costa Rego não
disponibilizava de um espaço adequado.

As aulas práticas ministradas com as turmas estiveram organizadas de acordo com o horário de aulas de
cada turma. Como as turmas possuíam, em média, 30 alunos, estes se distribuíam pelas seis bancadas do
laboratório de forma a facilitar a circulação dos bolsistas.

Durante as atividades foram trabalhados os conteúdos: Proteínas, Carboidratos (amido, glicose)
componentes do currículo de Biologia do ensino médio.

No início da aula introduzia-se o conteúdo do experimento, em seguida distribuíam-se roteiros aos alunos
para que eles seguissem as orientações, no intuito de desenvolver a prática. Como proposta de avaliação
do projeto, considerou-se a freqüência dos alunos às aulas, seu envolvimento nas discussões e os
relatórios das práticas, nos quais se observou o nível de compreensão dos conteúdos desenvolvidos
durante o projeto.

Resultados e Discussão

Conforme citado, o objetivo do trabalho consistia em familiarizar os alunos com o ambiente laboratorial e
seus equipamentos básicos deixando em aberto para o futuro a possibilidade de novos trabalhos. As
atividades de ensino e extensão se constituem num instrumento potencializador da prática pedagógica,
conforme temos vivenciado em projetos anteriores. Ao tempo que oportuniza o exercício docente para os
alunos em formação inicial, a partir das orientações nas disciplinas cursadas, vem motivando os
graduandos a se inserirem nas escolas além do componente obrigatório – estágio curricular. Esse fato é
bastante significativo, pois a escola que foi atendida compartilha o mesmo prédio do Campus I e não
possui Laboratório de Ciências, como boa parte das escolas de ensino médio local. Tal contexto amplia o
papel da universidade no desenvolvimento de ações dirigidas à comunidade.

No quadro abaixo, apresentamos o número total de atividades práticas realizadas, as respectivas turmas
em que ocorreram, bem como, o tema das mesmas.
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Quadro 01- Atividades práticas realizadas com as turmas de primeiro ano do ensino médio

da Escola Costa Rego em 2011.

Aula Turmas Tema N° de aulas Data
1 1° E Identificação de proteínas nos alimentos 1 11/10/2011
2 1°G Identificação de proteínas nos alimentos 1 18/10/2011
3 1°H Identificação de proteína nos alimentos 1 18/10/2011
4 1°F Identificação de proteína nos alimentos 1 04/11/2011
5 1° F Identificação de amido nos alimentos 1 04/11/2011
6 1°G Identificação de amido nos alimentos 1 16/11/2011
7 1°H Identificação de amido nos alimentos 1 16/11/2011
8 1°E Identificação de amido nos alimentos 1 22/11/2011
9 1°E Identificação de glicose nos alimentos 1 22/11/2011
10 1°G Identificação de glicose nos alimentos 1 23/11/2011
11 1°H Identificação de glicose nos alimentos 1 23/11/2011

Fonte: Dados da pesquisa

As práticas relacionadas à identificação de proteína nos alimentos (1º E, 1º F, 1º G, 1º H) transcorreram
de forma que os alunos encontraram certa dificuldade em relacionar o roteiro com o material
disponibilizado em sua bancada. Os alunos estavam empolgados com a novidade, aos poucos se constatou
que eles não conheciam a grande maioria dos instrumentos do laboratório. Conforme Marandino, Selles e
Ferreira (2009, p. 108) em muitas escolas, as atividades experimentais são episódicas, visto que não
possuem laboratórios e, quando a escola dispõe de um laboratório, a visita desse espaço constitui, em
certos casos, verdadeira “excursão” que atraí a curiosidade dos alunos, quebrando a “monotonia” das
aulas expositivas.

Por se encontrarem em um ambiente desconhecido realizavam poucas perguntas, indicando uma falta de
familiaridade com a atividade extraclasse, demonstrando insegurança, talvez pelo medo de errar ou até
mesmo de expor seus conhecimentos prévios.

Ronca (1994) considera importante o aluno desenvolver a habilidade de estabelecer relações entre o
conteúdo a ser aprendido e aquilo que ele já conhece através da busca de ...

A prática de identificação de glicose nos alimentos (1ºE, 1ºG e 1ºH) proporcionou maior interação entre
bolsistas e os alunos, visto que circulávamos pelo laboratório fazendo com houvesse maior aproximação,
ao tempo que reforçava o cuidado na realização do experimento, visto que este necessitava de maior
atenção pelo fato de ter que aquecer os tubos de ensaio utilizando-se de lamparinas, o que poderia
provocar pequenos acidentes.

Na aula sobre identificação de glicose e de amido nos alimentos (1°E), os alunos foram divididos conforme
a disposição das bancadas do laboratório, de maneira que as três bancadas do lado esquerdo realizaram o
experimento de identificação de amido enquanto que as três do lado direito a identificação de glicose.

Apesar da dificuldade no manuseio de alguns dos materiais utilizados, como por exemplo, as pipetas, as
pinças de madeira, ambos os grupos foram bem na realização dos experimentos, pois ao final levantaram
alguns questionamentos, houve também um debate de forma que um grupo explicava para o outro os
resultados obtidos.

Nas aulas de identificação de proteínas nos alimentos, (1°G e 1ºH) os alunos estavam bastante
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entusiasmados, pois era a primeira aula em um laboratório, houve participação, os experimentos foram
conduzidos por eles próprios sem a interferência dos bolsistas.

Contudo, na aula de identificação de glicose (1°H), os alunos não puderam manusear os materiais
destinados a prática, pois não havia reagente de Benedicte suficiente para uso de todos, logo, o
experimento foi apresentado sob a forma de demonstração. Com o 1° G, na aula sobre identificação de
glicose nos alimentos, três dos seis experimentos não deram certo. Apesar do problema, tentamos
compreendê-lo, questionando o porquê de não ter ocorrido o resultado esperado, e depois discutimos as
respostas apresentadas. Conforme defendido por Krasilchik (1987) a prática proporcionou a compreensão
de etapas do processo de investigação científica.

Além dos pontos positivos, também ocorreram alguns pontos negativos em que os alunos do 1° F ficaram
bastante atrasados em relação aos outros. O atraso das aulas se deu pelo abreviamento do calendário da
Escola Costa Rego, como também por alguns feriados de ocorrência justamente no dia da aula. Logo a
prática sobre identificação de proteínas foi realizada juntamente com a de amido. Também se enfrentaram
problemas relativos a práticas realizadas nas últimas aulas, alunos não ficavam até o final,
impossibilitando a conclusão do experimento por parte de alguns.

Com este trabalho, foi possível notar e vivenciar certas dificuldades encontradas no ensino público,
principalmente com relação aos conteúdos que já deveriam ter sido aplicados em sala de aula, mas que
por diversos fatores não foram ministradas, dificultando a realização das atividades experimentais que
necessitavam de um conhecimento prévio dos respectivos assuntos para obter melhores resultados.

Desde a apresentação dos conteúdos pelo grupo até o final da aula prática, os alunos aparentemente
demonstravam entendimento do que estava ocorrendo. Mas quando chegava a hora de registrar sob a
forma de relatório os resultados obtidos, era discrepante a dificuldade de associar a prática ao conteúdo.
De modo que nos relatórios, não foi possível constatar as discussões travadas, bem como, não havia
registro da relação entre a glicose dos alimentos e o conteúdo carboidrato ensinado pela professora.

Foi observada uma elevada falta de familiaridade dos alunos com relação a esse tipo de atividade, o que
reflete a baixa freqüência de aulas diferenciadas do padrão aula teórico-expositiva. A maioria dos alunos
demonstrou costume em obter respostas prontas, sem raciocínio e sem questionamentos, fato que pode
limitar a capacidade cognitiva dos mesmos. Semelhante a trabalhos anteriores desenvolvidos no ensino
noturno, por Neves et. al (2012) os resultados foram parcialmente alcançados.

Conclusão

Devido a fatores como o abreviamento do ano letivo e início do processo de reforma da escola, que
impossibilitaram o cumprimento da carga horária total da disciplina Biologia, situação que inviabilizou o
recolhimento de todos os relatórios das aulas práticas, restando uma quantidade inferior ao planejado, não
foi possível quantificar e qualificar o nível de aproveitamento de todos os alunos. Ainda assim, a motivação
e o envolvimento demonstrados pelos alunos à medida que se familiarizavam com o laboratório,
confirmaram que aulas práticas têm um grande potencial didático.

Contudo, um trabalho episódico de extensão, não é suficiente para modificar a forma dominante
estabelecida nas escolas, em que os conteúdos são apresentados de forma estática, sem vinculação com
suas formas de produção. Faz-se necessário um tempo maior de intervenção e pesquisa, para que o
ensino aprendizagem de conceitos biológicos desenvolva-se na perspectiva da formação científica,
conforme preconizam os referenciais curriculares.
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