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Introdução

O ensino de ciências e biologia passou por muitas 
reformulações, influenciado pelas tendências 
educacionais e o contexto-social, vivenciado nas 
diferentes décadas. Atualmente, percebe-se uma 
crescente busca por estratégias de ensino estimuladoras 
da curiosidade dos alunos e que os tornem capazes de 
compreender, explicar e intervir de forma consciente na 
natureza [1]. Dessa forma percebe-se que o objetivo do 
ensino das ciências naturais seria o de colaborar para a 
compreensão do mundo e suas transformações situando 
o homem como indivíduo participativo e parte 
integrante do universo [2]. Em relação à biologia os 
objetivos visam o desenvolvimento de habilidades e 
competências que devem ser capazes de permitir a 
representação e comunicação; investigação e 
compreensão; e a contextualização sócio-cultural dos 
diferentes conteúdos que compõem a biologia [2].

O ensino de ciências deve reconhecer a real 
possibilidade de entender o conhecimento científico e a 
sua importância na formação dos alunos, uma vez que 
ele contribui efetivamente para a ampliação da 
capacidade de compreensão e atuação no mundo em 
que vivemos. Parte-se do princípio de que ensinar 
ciências no mundo atual deve constituir uma das 
prioridades para todas as escolas, que devem investir 
na edificação de uma população consciente e crítica 
diante das escolhas e decisões a serem tomadas [3]. 
Para tal é necessário que o ensino vise uma 
aprendizagem de caráter inovador, contextualizado, 
questionador, crítico, ético, reflexivo, aplicável 
interdisciplinar e integrado a comunidade e a escola
[4]. Contribuindo não só para o ensino técnico, mas, 
também para uma cultura mais ampla desenvolvendo 
meios para a interpretação de fatos naturais, a 
compreensão de procedimentos e equipamentos do 
cotidiano social e profissional, assim como para uma 
articulação de uma visão do mundo natural e social [5].

Com base no que foi citado, este trabalho busca 
analisar quais as concepções que os educandos têm 
sobre o ensino de ciências e biologia na escola pública; 
se eles conseguem perceber o paralelo entre os assuntos 
vistos em sala de aula e o cotidiano deles; quais os 
assuntos de suas preferências ou não; que estratégias 
são utilizadas pelo professor no ensino de ciências e 
biologia e quais eles gostariam que fossem 
implementadas para melhoria da aula.

Material e métodos

O presente trabalho de pesquisa caracteriza-se como 
sendo de abordagem qualitativa [6]. O trabalho foi 
desenvolvido em uma escola pública estadual 
localizada no bairro de Dois Irmãos. Trata-se de uma 
escola que atende a uma população de classe média 
baixa dispondo de turmas de ensino fundamental e 
médio.

Os entrevistados são alunos de nono ano do ensino 
fundamental e de primeiro e segundo ano do ensino 
médio que estudam no turno diurno da escola. 
Responderam ao questionário, que foi o instrumento da 
pesquisa, 125 alunos, sendo 30 alunos do nono ano e 
95 alunos das referidas séries do ensino médio. Estes 
apresentam média de idade 16,44. A aplicação dos 
questionários ocorreu no mês de julho do presente ano, 
em sala de aula durante as aulas de ciências e biologia.
Os questionários foram aplicados com a intenção de 
captar a percepção dos estudantes sobre a importância 
das aulas de ciências/biologia, se eles identificam-na 
em seu cotidiano e se o aprendizado das mesmas 
contribui com a vida deles e com a comunidade; quais 
os assuntos que despertam maior interesse em aprender 
a disciplina e quais os conteúdos que consideram 
menos interessantes. Sobre o processo de ensino as 
questões buscavam saber que estratégias os professores
utilizavam que os levavam a compreender melhor os 
conteúdos de ciências/biologia e que outras estratégias 



poderiam ser utilizadas para alcançar esse mesmo 
objetivo.

Resultados e Discussão
Em relação à percepção do ensino de

ciências/biologia como integrada ao seu cotidiano, 92% 
identificam os conteúdos de biologia em seu cotidiano 
e 8% afirmaram que não conseguem perceber a 
biologia no seu dia-a-dia. Ao serem questionados sobre 
como percebem o fato, grande parte dos alunos 
afirmaram que “a biologia faz parte da vida”,
entretanto, foi observado que essa frase é uma espécie 
de jargão, pois os alunos não conseguiram exemplificar
assuntos da biologia que fazem parte de seu cotidiano. 
Isso se deve, possivelmente, à falta de contextualização
e reflexão dos assuntos vistos, o que torna muitas vezes 
a disciplina meramente descritiva e desconectada da 
realidade do aluno.

Atividades diferentes induzem os alunos a 
desenvolver capacidades diferentes; o conjunto de 
informações disponíveis é necessariamente diferente. 
Por isso, os professores devem procurar inovar sua 
prática de forma gradual, introduzindo alguns 
elementos inéditos e conservando alguns dos 
tradicionais. Entre eles figura a avaliação, um dos 
aspectos mais difíceis de modificar nas aulas de 
ciências [3].

Quanto à questão sobre o auxílio do ensino de
ciências/biologia na melhoria de vida deles e na da 
comunidade, obtivemos os seguintes resultados: 70%
afirmaram que sim, 6% responderam que não e 24% 
não responderam a questão. Aqueles que responderam 
positivamente comentaram que a mesma ajuda na 
compreensão de alguns fenômenos biológicos; 
esclarece informações sobre doenças e conscientiza a 
população sobre a preservação da natureza. Vale 
ressaltar que nessa questão os alunos conseguiram 
identificar aplicações para alguns dos assuntos vistos 
em ciências/biologia, diferente da primeira questão 
onde não conseguiram inferir o mesmo. Isso mostra a 
visão dicotômica e desarticulada na percepção dos 
alunos sobre o seu cotidiano, a realidade da 
comunidade e a importância da biologia nesses 
aspectos. Quando não integrado com o contexto social, 
cultural e econômico, o ensino para o aluno 
dificilmente alcançará seu objetivo, que é auxiliá-lo a 
ter um caráter inovador, contextualizado, questionador, 
crítico, ético, reflexivo, aplicável interdisciplinar e 
integrado [3]. Sobre os assuntos que mais despertam o 
interesse na disciplina (Gráfico 1) o corpo humano foi 
o assunto mais citado, devido ao interesse dos alunos 
em conhecer a funcionalidade do seu corpo, bem como 
suas características morfológicas. A maioria dos alunos
(29%) não conseguiu identificar assuntos que não 
gostassem e muitos não responderam a questão 
(Gráfico 2). 

Na análise das questões envolvendo o ensino, 54,1% 
dos alunos apontaram as aulas dialogadas como sendo 
a estratégia de ensino utilizada pelo professor que 
melhor auxilia na compreensão do assunto. O diálogo 
enriquece e aproxima o conteúdo visto da realidade do 

aluno, valorizando o conhecimento do mesmo. O 
ensino das ciências é um espaço de expressão das 
explicações espontâneas dos alunos, onde eles podem 
contrapor e avaliar diferentes explicações, favorecendo 
o desenvolvimento de uma postura reflexiva, crítica, 
questionadora e investigativa [2]. 18% afirmaram 
aprender melhor através de aulas expositivas; outros 
18% ressaltaram a importância de excursões e visitas 
como estratégias enriquecedoras e 9,7% não
responderam a questão. Quando questionados sobre 
quais outras estratégias gostariam que o professor 
utilizasse para melhorar a qualidade da aula, 25% 
afirmaram que as aulas deveriam ser mais dinâmicas, 
com atividades diferentes e práticas; 20,45% 
responderam que deveria haver mais excursões e 
visitas; 14,3% disseram ser importante aulas em um 
laboratório de biologia, uma proposta difícil de 
concretizar devido a falta de tal espaço na escola; 6,8% 
gostariam que recursos como vídeos e data show 
fossem mais explorados; 6,6% gostariam que as aulas 
fossem mais dialogadas; 15,1% afirmaram que não 
mudariam nada na aula e 12,1% não responderam a 
questão. Existe uma ampla gama de materiais à 
disposição do professor que podem contribuir para a 
melhoria de seu trabalho, que inclui livros didáticos, 
paradidáticos, vídeos, softwares, e outros. Sua 
utilização deve ser feita de maneira que possa se 
constituir em um apoio efetivo, oferecendo 
informações corretas, apresentadas de forma adequada 
à realidade de seus alunos [3].

Diante do exposto, podemos considerar que o ensino 
das ciências e biologia ainda está distante do proposto 
nos documentos que regem a educação, pois ainda 
percebemos a influência forte da tendência de ensino 
da escola tradicional e o reconhecimento por parte dos 
alunos de que é necessária uma mudança na 
metodologia utilizada na abordagem dos conteúdos.
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