
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
CALDEIRA, AMA. org. Ensino de ciências e matemática, II: temas sobre a formação de conceitos 
[online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 287 p. ISBN 978-85-
7983-041-9. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

A formação de conceitos no ensino de biologia e química 
A atividade prática no ensino de biologia: uma possibilidade de unir motivação, cognição e interação 

 
Eliane Cerdas Labarce 

Ana Maria de Andrade Caldeira 
Jehud Bortolozzi 



5
A ATIVIDADE PRÁTICA NO ENSINO DE BIOLOGIA: 

UMA POSSIBILIDADE DE UNIR MOTIVAÇÃO, 
COGNIÇÃO E INTERAÇÃO*

Eliane Cerdas Labarce1

Ana Maria de Andrade Caldeira2

Jehud Bortolozzi3 

Introdução

O ensino de Ciências deveria se constituir uma prioridade para o sistema 
educacional, pois é essencial para a edifi cação de uma população consciente 
e crítica (Krasilchik, 2004). Por isso, consideramos de extrema importân-
cia a realização de pesquisas que focalizem o ensino de conceitos científi cos 
segundo estratégias inovadoras, a fi m de trazer subsídios para uma melhor 
formação dos alunos e para a discussão de questões da prática docente.

Este artigo é parte de uma pesquisa de mestrado e tem por objetivo apre-
sentar a análise de duas atividades práticas que constituíram uma sequência 
didática elaborada para o tratamento do conceito de Energia, pela disciplina 
de Biologia, aplicada a alunos do 1o ano do Ensino Médio de uma escola 
pública estadual da cidade de Jaú, interior de São Paulo. Com esta pesquisa, 
que teve sua gênese no projeto A cultura da cana-de-açúcar e seus impactos 
ambientais, sociais, econômicos e culturais, implementado nessa escola, pro-
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curamos apontar pistas sobre como o uso de atividades práticas no ensino 
de Biologia pode contemplar a relação cognição/motivação/interação, im-
prescindível para uma aprendizagem efetiva e duradoura dos indivíduos.

O projeto supracitado teve início quando um grupo de professores de 
uma escola pública estadual de Ensino Médio da cidade de Jaú, após um 
diagnóstico inicial sobre o interesse de aprendizagem dos alunos, percebeu 
que eles ansiavam por aulas contextualizadas, abordando temas do seu dia 
a dia, bem como o uso de laboratórios didáticos para o ensino de conceitos 
científi cos. A discussão das necessidades apontadas pelos alunos e outras 
levantadas pelo conjunto de professores culminaram na implantação de 
um projeto escolar desenvolvido por professores, pesquisadores da Uni-
versidade Estadual Paulista – Unesp, campus de Bauru e pela direção da 
referida escola, e contextualizado na produção de açúcar e álcool, impor-
tante atividade econômica presente na região. Posteriormente, esse grupo 
de profi ssionais recebeu apoio fi nanceiro da Fapesp (Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo), o que foi essencial para a reforma do 
laboratório didático, um importante elemento do projeto no que se refere às 
disciplinas científi cas.

Atividades práticas no ensino de Biologia

Tradicionalmente, a Biologia tem sido ensinada como um conjunto de 
fatos, descrição de fenômenos, enunciados e conceitos a decorar, sendo ca-
racterística predominante desse ensino a passividade física e intelectual dos 
alunos.

Krasilchik (1987) relatou vários problemas associados ao ensino de 
Ciências, dentre os quais destacamos a falta de trabalhos práticos, cujo ob-
jetivo e defi nição têm sofrido grande variação à medida que diferentes con-
cepções do que é Ciência e diferentes tendências pedagógicas preponderam 
no discurso dos educadores. 

Nesta pesquisa, utilizamos a defi nição de Perales Palácios (1994, p.122), 
que considera a atividade prática como “um conjunto de atividades mani-
pulativo-intelectuais com interação professor-aluno-materiais”. 

As aulas de laboratório têm, para Krasilchik (2004), um lugar insubstituí-
vel nas aulas de Biologia, pois desempenham funções únicas: permitem que 
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os alunos tenham contato direto com os fenômenos, manipulando os mate-
riais e equipamentos e observando os organismos, além de enfrentar resul-
tados não previstos, cuja interpretação desafi a sua imaginação e raciocínio. 
Podem também exercitar habilidades como cooperação, concentração, orga-
nização, estabelecimento de relações e, por outro, vivenciar o método cientí-
fi co, entendendo como tal a observação de fenômenos, o registro sistematiza-
do de dados, a formulação e o teste de hipóteses e a inferência de conclusões.

Vários sistemas têm sido elaborados para classifi car os exercícios práti-
cos de acordo com os critérios de liberdade concedida aos alunos para sua 
execução. Geralmente, são reconhecidos quatro graus de liberdade: no pri-
meiro nível, os alunos recebem o problema e as instruções para sua execução 
e os resultados esperados. No segundo nível, os alunos recebem o problema 
e as instruções sobre como proceder. No terceiro nível, é proposto apenas o 
problema, cabendo aos alunos escolherem os procedimentos, coletar dados 
e interpretar. E no quarto nível, os alunos devem identifi car um problema 
que desejam investigar, planejar o experimento, executá-lo e chegar até as 
interpretações dos resultados (Krasilchik, 2004).

É um dos principais aspectos da proposta construtivista para a edu-
cação científi ca que o aprendiz seja o protagonista da sua aprendizagem, 
devendo ser um sujeito ativo na construção do conhecimento. Nesse caso, 
um aluno desinteressado e desmotivado nunca será ativo no processo e, de 
acordo com essa premissa, não haverá qualquer construção cognitiva. Con-
sequentemente, qualquer metodologia que vise a construção e, portanto, o 
envolvimento do indivíduo com sua aprendizagem, deve ter em conta a ne-
cessidade de vir a motivar o aprendiz para o que vai ser ensinado (Bzuneck, 
2001; Laburú, 2006).

Nesse contexto, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Ciên-
cias Naturais evidenciam alguns tópicos relevantes e imprescindíveis para 
uma boa atividade prática. Segundo esse documento, 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 garantam um espaço de refl exão, desenvolvimento e construção de 
ideias, ao lado de conhecimentos de procedimentos e atitudes (Brasil, 1998).

A experimentação, mediante a observação de fenômenos em uma aula 
de Ciências, pode ser um instrumento na criação de um confl ito cognitivo, 
que, para Carvalho (2004), é uma estratégia segundo a qual o aluno aprende 



94 ANA MARIA DE ANDRADE CALDEIRA

se suas concepções espontâneas são colocadas em confronto com os fenô-
menos ou com resultados experimentais. 

À medida que nos encontramos na era da informação, faz-se cada vez 
mais necessário atualizar-se com rapidez. O mesmo não ocorre com as ha-
bilidades, em particular com as habilidades do pensamento, que permitem 
a aquisição de novos conhecimentos, assim como raciocinar com e sobre es-
tes, independente do tempo e do lugar. É por isso que se expressa cada vez 
mais a necessidade que o aluno tem de “aprender a aprender” e “aprender 
a pensar”, de forma que tenha à sua disposição os instrumentos necessários 
para construir a si mesmo como pessoa e para aprender ao longo da vida 
(Bransford, Bown e Cooking, 2000).

Segundo Vigotsky (1996), o desenvolvimento da capacidade de pensar é 
em grande medida um desenvolvimento “de fora para dentro”, e a intera-
ção social é um requisito fundamental para tal desenvolvimento, de forma 
que as funções cognitivas de nível superior se iniciam por uma fase social e 
posteriormente se internalizam.

Assim, em lugar de continuar a decorar conteúdos, o aluno passa a exer-
citar habilidades, e por meio delas, a construir novos conteúdos. As princi-
pais habilidades epistêmicas que podem ser estimuladas e desenvolvidas no 
ensino de Ciências Naturais foram selecionadas por Caldeira (2005): obser-
var; descrever; identifi car; comparar; coletar dados; experimentar; somar 
ideias; elaborar tabelas, gráfi cos e esquemas; sistematizar por meio de tex-
tos, maquetes, relatórios; interpretar dados; relacionar; e organizar ideias.

Ao nos apoiarmos na necessidade de desenvolver habilidades cogniti-
vas nos nossos alunos, não estamos subestimando a importância da apren-
dizagem de conceitos científi cos, ao contrário, é no reconhecimento dessa 
importância que se torna imprescindível o desenvolvimento de habilidades 
do pensar, ou seja, as habilidades são essenciais à medida que ampliam a 
capacidade dos alunos de construir novos conceitos científi cos.

Metodologia

O presente trabalho baseou-se em uma abordagem qualitativa. A coleta 
de dados foi realizada no ambiente natural, a sala de aula de 21 alunos de 
um 1o ano de Ensino Médio de uma escola pública da cidade de Jaú onde a 
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pesquisadora ministrou aulas de Biologia. O foco do estudo foi o desenvol-
vimento de uma sequência didática, baseada em atividades práticas, bus-
cando, a partir delas, a motivação dos alunos e a mobilização de habilidades 
cognitivas para o desenvolvimento conceitual do tema Energia. 

A coleta de dados foi realizada durante as aulas, acompanhando e ana-
lisando atentamente todas as atividades desenvolvidas pelos alunos. Para 
descrever os fatos, foi utilizada, principalmente, a transcrição dos diálogos 
dos participantes durante as aulas.

Resultados

Devido à limitação de espaço, apresentamos duas das doze atividades 
realizadas e sua análise. 

A primeira atividade, que consideramos de segundo nível (Krasilchik, 
2004), teve por objetivo problematizar os alunos para que eles investigassem 
e repensassem seus conhecimentos sobre o metabolismo dos diferentes seres 
vivos e sua importante relação na natureza. Ela foi elaborada a partir do levan-
tamento das concepções prévias dos estudantes, que revelaram não compreen-
der corretamente os processos de fotossíntese e respiração, considerando-os 
fenômenos inversos e sem relação de complementaridade (Labarce, 2009).

Iniciamos a atividades com o seguinte questionamento: Imagine que um 
animal seja colocado dentro de um vidro todo fechado. O que ocorrerá com ele? 

Como era esperado, os alunos responderam que o animal “morreria de 
falta de ar”, ou “sufocado”. Pedimos que os alunos elaborassem uma res-
posta mais específi ca, perguntando: Por que o animal morreria sufocado? A 
resposta foi geral: o animal “pegaria todo o oxigênio do ar e só ia sobrar gás 
carbônico no frasco”. Então foi lançada a questão: O que deverá acontecer 
se o mesmo for feito com um vegetal? Os alunos foram instigados a levantar 
suas hipóteses sobre o comportamento do vegetal, e as hipóteses levantadas 
estão apresentadas e agrupadas na Figura 1.

O conhecimento depende da elaboração de hipóteses, cuja sustentação 
depende do grau de verifi cação que podemos alcançar. Assim, para Cal-
deira (2005), o papel essencial do ensino de Ciências está na construção do 
raciocínio lógico, sustentado por diversas formas sensoriais, linguísticas, 
matemáticas etc. 
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Figura 1: Agrupamento das hipóteses levantadas pelos alunos com relação ao comporta-
mento do vegetal enclausurado.

Uma análise dessas hipóteses levantadas pelos alunos indica, mais uma 
vez, que eles não entendem os processos de fotossíntese e respiração como 
complementares e que acreditam que apenas a fotossíntese é realizada pelos 
vegetais. Essa atividade requer que os estudantes mobilizem seus conhe-
cimentos sobre os dois processos, de síntese e degradação da glicose, para 
fazerem suas previsões e interpretarem as observações.

Assim, com uma garrafa de plástico descartável e um pequeno vaso de 
folhagem, construímos uma prática para observação: a garrafa foi cortada 
de maneira que o vaso fi casse encaixado em sua borda, e o vegetal, dentro 
da garrafa. As fronteiras entre os objetos, assim como a tampa da garrafa, 
foram vedadas com fi ta isolante e “durepoxi”, para evitar a entrada de ar. A 
garrafa foi deixada na presença da luz e observada por duas semanas segui-
das, tempo em que os alunos puderam testar suas hipóteses pela observação.

Após uma semana, o vegetal deixado no laboratório estava em condições 
morfológicas normais, o que provocou um confl ito cognitivo nos alunos 
quanto às hipóteses que haviam levantado. No entanto, eles insistiram nes-
tas, procurando fatores que pudessem explicar o comportamento da plan-
ta e validar suas hipóteses, como mostram algumas afi rmações dos alunos:

A: Ah... Professora, a planta não é a mesma, é?
A: A planta não morreu porque está entrando ar por algum lugar.
A: Tá sim, senão ela já teria morrido, pelo menos murchado.
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Após duas semanas, os alunos ainda mantinham suas hipóteses iniciais, 
manifestando dúvidas quanto à validade do experimento e à nossa conduta, 
como é descrito a seguir:

A: Ih, professora, tem algo errado aí.
A: E pela terra, não entra ar?
A: Pelos furinhos no fundo do vaso.
P: Ok. Vamos fechar os furinhos também...

Frente aos resultados até então coletados, sentimos necessidade de tra-
balhar os conceitos mais específi cos de maneira expositiva e dialogada. Es-
perávamos que a partir desse procedimento os alunos pudessem estabelecer 
relações entre os processos de síntese e degradação da glicose e chegassem, 
assim, a uma resposta mais próxima à científi ca para explicar os resultados 
da atividade.

Preparamos uma apresentação em Power-Point intitulada: “O caminho 
da energia no mundo vivo”. Após cada fenômeno apresentado, os alunos 
deveriam fazer suas anotações, guiados por questões seguindo o modelo: “O 
que aprendi sobre as reações que consomem energia?”, “O que aprendi sobre a 
fotossíntese?”, e assim por diante. Essa etapa foi importante, pois muitas dú-
vidas surgiram no momento em que foram sistematizar seus conhecimen-
tos. Dessa forma, a estratégia propiciou um feedback para o professor sobre 
o que os alunos estavam aprendendo assim como suas difi culdades, além 
de fortalecer o estabelecimento das relações afetivo-relacionais entre o pro-
fessor e o aluno, importantes no processo de construção de conhecimento.

Durante a apresentação do conteúdo, alguns pontos emergiram, como, 
por exemplo, a importância de se tratar dos assuntos relacionados aos fenô-
menos naturais de maneira holística, ou seja, a explicação dos processos em 
todos os níveis de vida sendo explicados de maneira conjunta. 

A: Nossa, professora, a gente sempre aprendeu isso, e eu nunca tinha imagina-
do que uma coisa fazia parte da outra, que tinha relação...
A: A, a respiração, por exemplo, eu imaginava que era uma coisa, e a respiração ce-
lular, outra... Assim, eu percebi como a gente é perfeito... O sistema circulatório, 
respiratório e o digestivo são tudo uma coisa só. Se faltar um, o outro não funciona.
A: As trocas de gases e a produção e consumo de alimento também, né, dona? 
Se faltar um ser vivo, o outro é prejudicado.
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P: Essa relação que vocês fi zeram é muito importante. É por isso que a gente 
tem que saber dessas coisas todas... não pelos nomes difíceis, mas pra gente ter 
noção de como tudo se relaciona e como temos que preservar esses processos... 
e seres vivos.

Nesse excerto, percebemos que os alunos estavam construindo os co-
nhecimentos sobre metabolismo energético, e as observações feitas por eles 
ajudam o professor a ter noção das difi culdades e/ou das habilidades que 
estão sendo construídas durante a aula. Além disso, nossa resposta, estimu-
lando a relação estabelecida pelos alunos, pode representar um importante 
fator de motivação para a aprendizagem. 

Ao fi nal da apresentação, fi zemos a seguinte indagação: Por que a nossa 
planta não morreu?

Consideramos que, para os alunos chegarem a uma resposta próxima à 
científi ca, seria necessária a mobilização dos conceitos até então construídos 
por eles durante as aulas e, portanto, a formulação de uma resposta correta 
representaria um indicativo de que os alunos compreenderam os conceitos 
de maneira satisfatória, ou seja, mais próxima da visão científi ca do que das 
ideias que apresentavam no início da nossa intervenção.

Os alunos demonstraram difi culdade para formular as respostas que 
pretendiam, mas a nossa insistência permitiu que chegassem à resposta que 
esperávamos. Concluíram que o vegetal não morreu porque realiza tanto a 
fotossíntese como a respiração celular para sintetizar e degradar, respecti-
vamente, a molécula de glicose e, assim, utilizar a energia do sol para a pro-
dução de matéria orgânica. Nesse processo, a troca de gases, consequência 
dos dois processos, permite que o ar dentro da garrafa descartável se renove 
constantemente e que o suprimento, tanto de gás carbônico como de oxigê-
nio, se mantenha.

Em seguida, foi proposta uma segunda atividade prática no laborató-
rio didático, também de segundo nível (Krasilchik, 2004), cujo objetivo era 
identifi car ao microscópio óptico uma organela citoplasmática: o cloroplas-
to; representar uma célula por meio de desenho; oportunizar o contato e 
observação em um microscópio, como uma alternativa de observação cons-
truída pela ciência e essencial para o seu desenvolvimento.

Consideramos que a observação do real permite relacioná-lo às repre-
sentações que são frequentes nos manuais didáticos. Esse contraste entre as 
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formas de ver e de representar é o que permite a evolução de muitos mode-
los pelo aluno, como é o caso do modelo de célula (Sanmartí, 2002). 

Uma parcela signifi cativa das informações em Biologia é obtida por 
meio da observação direta dos organismos ou fenômenos ou, ainda, de fi gu-
ras, modelos e esquemas. Sem dúvida, é muito mais interessante e efi ciente 
ver a realidade do que ouvir falar dela. 

Seguindo nossas orientações, os alunos retiraram delicadamente uma 
folha de Elódea sp e colocaram-na em uma lâmina com uma gota de água. 
Em seguida, cobriram a folha com a lamínula e observaram, em objetivas 
de aumento de 10x, 40x e 100x. Desenharam o observado, identifi cando as 
partes da célula que eram visíveis em cada aumento.

Essa lâmina foi “montada” individualmente, por cada aluno, o que per-
mitiu a manipulação dos materiais por todos eles. Os alunos nunca haviam 
tido contato com o microscópio e mostraram bastante empolgação com a 
atividade.

Em um dado momento da aula, o aluno 22, ao montar sua lâmina, fez 
um pequeno corte no dedo com a lamínula. Contornamos a situação, im-
pedindo o alvoroço dos alunos, ao utilizarmos a gota de sangue para fazer 
um esfregaço na lâmina, que foi observada pelos alunos, e novas questões 
foram discutidas, tais como as diferenças morfológicas observadas entre as 
células animais e vegetais, a importância da parede celular, a presença dos 
pigmentos, a forma das células, entre outras características. As alunas 02 e 
08 se recusaram a fazer a observação das células sanguíneas por sentirem 
“má impressão” ao verem sangue. Diante da recusa insistente das alunas, 
achamos melhor respeitar a sua posição, pois o conhecimento não deve ser 
uma imposição do professor para com o aluno, que deve se sentir à vontade 
durante todo o processo de aprendizagem.

Essa situação nos remete à grande quantidade de interações que ocor-
rem durante uma aula. Diante delas, o professor precisa ser capaz de tomar 
decisões que não prejudiquem a aprendizagem nem desmotivem o indiví-
duo com relação a ela. 

Contornada a situação, os alunos fi zeram os desenhos relativos aos três 
aumentos solicitados e a olho nu (nesse caso, desenharam o esfregaço de 
sangue e a folha inteira), sendo que muitos aspectos relativos à estrutura 
celular foram destacados e lembrados nesse momento. Embora o objetivo 
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inicial fosse identifi car os cloroplastos, outras estruturas puderam ser ob-
servadas, de maneira que muitos alunos representaram não somente os clo-
roplastos, mas também os vasos condutores, a parede celular, o citoplasma.

Krasilchik (2004) ressalta que relacionar a representação simbólica es-
quemática à realidade leva tempo e treinamento. Quando se pede aos alu-
nos pela primeira vez que desenhem uma célula tal como a veem em uma 
lâmina, os resultados são variados e inesperados, como mostra a Tabela 1, 
e diferem da representação convencional. À medida que vão se familiari-
zando durante as aulas com os símbolos adotados, passam a usar a mesma 
convenção apresentada nestas e nos livros (Krasilchik, 2004).

Tabela 1: Análise dos desenhos realizados pelos alunos em aula de microscopia.

Critério Aluno
Interpreta o desenho identifi cando o nome das partes 
das células corretamente.

01, 02, 04, 05, 11, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 
24, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 37.

Os desenhos são proporcionais ao tamanho real e 
aos aumentos.

01, 02, 11, 14, 18, 33, 37.

Desenha só o que é importante em relação ao 
conteúdo tratado.

03, 04, 07, 20, 32, 33, 35.

O desenho é completo. 01, 02, 05, 11, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 
27, 28, 37.

Não identifi cou corretamente as estruturas da célula. 03 e 07.

Pintou a célula toda de verde, e não só os cloroplastos. 01, 02, 11, 26, 27.

Essa análise nos permite dizer que os alunos realizaram plenamente a 
atividade e, portanto, nos referimos novamente à motivação dos alunos 
como sendo um fator decisivo para a sua participação ativa na construção 
de conceitos científi cos. Aulas práticas, se bem trabalhadas, têm esse po-
tencial no ensino de Biologia.

Concordamos com Sanmartí (2002) de que as ideias preexistentes no 
cognitivo do indivíduo condicionam a percepção sensorial. À medida que o 
aluno cria uma representação, atualiza elementos contidos em sua memó-
ria, isto é, corporifi ca a percepção da imagem da célula observada e inclui 
nela o modelo teórico que possui. Sem esse modelo, os alunos não veriam 
células e cloroplastos, mas um conjunto de formas geométricas cujas estru-
turas não seriam reconhecidas. 
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Assim, os alunos 07, 19 e 22 se assustaram ao ver “linhas escuras” (vasos 
condutores) por entre as células, pois acreditavam serem estas, “bichinhos” 
(microorganismos) presentes na folha. Além disso, a maioria dos alunos in-
dagou a professora sobre o porquê de não estarem enxergando as organelas 
citoplasmáticas. 

Situações como essas, se bem aproveitadas pelo professor, podem pos-
sibilitar a compreensão da relação existente entre a Ciência e a Tecnologia, 
já que a observação de organelas dessa grandeza depende de tecnologias 
ópticas muito mais avançadas do que as que tínhamos na escola.

A aluna 33 observou que imaginava que a célula vegetal fosse totalmen-
te verde, mas ao vê-la ao microscópio, percebeu que os cloroplastos eram as 
estruturas verdes e que as folhas também o são devido à grande quantidade 
de cloroplastos que estas apresentam. Podemos notar na Tabela 2, que ou-
tros três alunos tinham essa mesma ideia, no entanto, não mostraram, por 
meio do desenho, terem reparado nesse aspecto.

A partir dessa observação, propomos a seguinte questão: Por que as fo-
lhas são o local em que o vegetal realiza a fotossíntese mais intensamente? 
Pretendíamos, com essa questão, discutir alguns aspectos morfológicos das 
folhas e não permitir a crença, que, segundo Kawasaki e Bizzo (1999), é 
generalizada, de que apenas as folhas realizam fotossíntese, fruto do ensino 
compartimentado dos vegetais que os dividem em partes, cada qual com 
uma função específi ca.

Em conjunto, podemos dizer que as atividades aqui apresentadas pos-
sibilitaram o desenvolvimento das seguintes habilidades pelos alunos, que:

–  elaboraram hipóteses sobre o comportamento dos vegetais frente ao enclausuramento;
–  organizaram as ideias apresentadas sobre os processos de fotossíntese, respiração, fermentação 

e metabolismo energético; 
–  sistematizaram essas informações por meio de resumos;
–  relacionaram os fenômenos de fotossíntese e respiração na compreensão do fenômeno 

observado (enclausuramento do vegetal);
–  somaram as ideias de maneira que demonstraram compreender que os processos de 

fotossíntese e respiração são processos complementares, sendo ambos realizados por vegetais;
–  observaram ao microscópio óptico a célula vegetal;
–  identifi caram suas estruturas (cloroplastos, parede celular, citoplasma);
–  elaboraram representação em desenho de cada aumento;
–  compararam células animais e vegetais;
–  relacionaram presença de cloroplastos com as características morfológicas das folhas.
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Considerações fi nais

A postura construtivista, disseminada nos últimos trinta anos, tem 
como marco central a participação do aluno no processo de construção do 
conhecimento e o professor como seu mediador ou facilitador, valorizan-
do a participação ativa do estudante na resolução de situações problemá-
ticas, possibilitando-lhe predizer respostas, testar hipóteses, argumentar 
e discutir com os pares, podendo atingir a compreensão de um conteúdo. 
Fica evidente a necessidade de se investir na proposição de metodologias 
e estratégias capazes de proporcionar o desenvolvimento cognitivo do alu-
no. Atividades práticas, elaboradas como situações problemáticas, podem 
promover a atividade mental do aluno, necessária para a construção de um 
conceito.

As atividades elaboradas tiveram como suporte teórico essa perspectiva, 
em que o professor assume o papel de mediar, mas também de possibilitar 
o acesso dos alunos a diferentes experiências, com diferentes níveis de com-
plexidade, permitido que diversas habilidades e linguagens sejam incorpo-
radas por eles, facilitando assim a construção e ressignifi cação dos conceitos 
científi cos. 

No início das atividades, verifi camos que os alunos apresentaram uma 
difi culdade muito grande em expressar suas ideias, suas concepções sobre 
os temas trabalhados, falavam com difi culdades e expressavam opiniões 
com insegurança, situação que evidenciou tanto os conhecimentos prévios 
dos alunos com relação ao conteúdo como também a ausência de habilida-
des importantes que permitem aos indivíduos aprenderem melhor. 

Inicialmente, os alunos deixaram bem claro que as novas atividades rea-
lizadas “davam muito trabalho”, pois “precisavam pensar muito”, mas após 
certo período de tempo, assumiram que o fato de o professor os “obrigar” a 
pensar, ajudava na compreensão das atividades e dos conceitos científi cos.

Assim, o desenvolvimento de habilidades cognitivas pareceu ter conse-
quências quanto ao comportamento desses alunos. Isso permite-nos con-
cluir, ainda, que a nossa intervenção favoreceu a mudança para atitudes 
mais positivas dos alunos com relação à aprendizagem da Biologia.

O laboratório didático teve principal relevância nesta pesquisa, tanto na 
motivação dos alunos, ao permitir a saída da rotina da sala de aula, como na 
possibilidade do desenvolvimento de atividades práticas, que se mostraram 
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positivas para a promoção de estratégias investigativas, nos quais os alunos 
desenvolveram diferentes habilidades, entre elas a observação, o levanta-
mento de hipóteses, a análise de dados, as generalizações e a organização 
de ideias.

É interessante destacarmos que diferentes atividades com diferentes ob-
jetivos podem ser importantes para o desenvolvimento de habilidades di-
versas, daí a importância de se propor diferentes estratégias e em diferentes 
momentos do processo de ensino. Portanto, ao ressaltarmos a utilização das 
atividades práticas não estamos descartando outras metodologias didáticas; 
ao contrário, as atividades práticas devem ser complementares a outras es-
tratégias de ensino e aprendizagem, e não substituí-las.

O interesse dos alunos antes e após a realização da sequência didática foi 
observado durante as atividades avaliativas, mas também pela frequência 
às aulas e nas relações que se estabeleceram entre nós e os alunos no levan-
tamento de questões por parte dos alunos, na expressão de suas dúvidas, na 
entrega das atividades propostas, na atenção às aulas e no cuidado com os 
materiais do laboratório, pelos quais os alunos mostraram preferência para 
a realização das aulas.

Além disso, não podemos deixar de mencionar o desenvolvimento con-
ceitual dos alunos, que, embora seja muito difícil de ser mensurado por 
meio dos resultados das atividades e das explicações elaboradas pelos estu-
dantes, pode ser observado em termos qualitativos, bem como a aquisição 
de novas linguagens e representações.

Ressaltamos o papel que o laboratório didático teve nesse processo, 
atuando não somente como motivador da aprendizagem, mas principal-
mente como facilitador, deixando claro que a função do laboratório não 
está em sua simples presença na escola, mas no uso que se pode fazer dele. 
A começar pela organização do espaço físico, com os alunos dispostos na 
forma de círculo, presença de bancadas e cadeiras móveis, bastante diver-
gentes da sala de aula tradicional (o professor na frente da sala, em situação 
de destaque).

Nesse sentido, concordamos com nosso referencial, que a aprendizagem 
depende da motivação e da cognição, mas acrescentamos um outro fator 
que julgamos essencial à aprendizagem: a interação professor/aluno. Esses 
três fatores juntos parecem ser essenciais e dependentes um dos outros, for-
mando uma tríade, como esquematizamos a seguir.
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COGNIÇÃO

   

MOTIVAÇÃO  INTERAÇÃO

Figura 2: Três fatores essenciais à aprendizagem das Ciências.

O professor, para estimular a aprendizagem, precisa ter em mente quais 
habilidades cognitivas ele deseja promover em seus alunos, buscando, para 
isso, atividades que o motivem nesse processo, assim como o grau de difi -
culdade que eles demandam para se desenvolver conceitualmente e cogni-
tivamente. Esses aspectos só são sinalizados por meio da interação do aluno 
com o professor, que tem a função de mediar e colaborar com seu desen-
volvimento intelectual. Ele ainda deve valorizar seu aluno, permitindo que 
este avance em sua jornada do aprender, construa e reconstrua, elabore e 
reelabore seu conhecimento de acordo com sua habilidade e seu ritmo.

Essa interação é importante, pois gera um vínculo professor-aluno, con-
tribuindo de maneira positiva para a construção do conhecimento. O pro-
fessor deve estimular o interesse do aluno para o processo de aprendizagem, 
por intermédio de um processo pedagógico de interação. Essa interação 
pode ser alcançada quando se conquista a cumplicidade em sala de aula, 
onde professor e aluno correspondem de forma construtiva para o processo 
de troca, aprendizagem e respeito.

Mizukami (1986) afi rma que o professor atua investigando, pesquisan-
do, orientando e criando ambientes que favoreçam a troca e a cooperação, 
cria desequilíbrios e desafi os e, em sua convivência com alunos, ele deve 
“observar e analisar o comportamento deles e tratá-los de acordo com suas 
características peculiares dentro de sua fase de evolução” (p.78).

Para que os professores possam atuar de maneira a otimizar o labora-
tório didático para o ensino e a aprendizagem de conceitos, linguagens e 
habilidades, se faz necessária uma formação mais adequada, voltada a essas 
questões. Essa lacuna na formação do professor demanda estudo, dedicação 
e a busca de conhecimentos em fontes confi áveis, o que, para ele, representa 
um obstáculo, devido à carga horária a que, geralmente, se submete. 
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Consequentemente, os professores apresentam difi culdades em relação 
à preparação dessas aulas, que demandam mais do que sua idealização, a 
preparação de materiais, a limpeza e a manutenção dos equipamentos.

Assim, em sua busca por melhores condições para os trabalhos práti-
cos, o professor deve ultrapassar várias situações problema, que vão desde 
a organização física de um laboratório, a compra de material necessário às 
atividades, até a luta por conquistas políticas, que lhe permitam trabalhar 
melhor. Uma possibilidade que poderia amenizar as difi culdades dos pro-
fessores em exercício da rede de ensino seria a admissão de um monitor ou 
um profi ssional capacitado que os auxiliasse. 

Por outro lado, mesmo admitindo que os fatores mencionados possam 
ser limitantes, consideramos que nenhum deles justifi ca a ausência de tra-
balho prático em aulas de Biologia. Um pequeno número de atividades, 
interessantes e desafi adoras já seria sufi ciente para suprir as necessidades 
básicas desse componente essencial à formação dos jovens.
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