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Sala “Retrô”: O Básico nas Ciências

“não é preciso inventar a roda” 



A realização de experimentos, em Ciências, representa uma

excelente ferramenta para que o aluno faça a experimentação do

conteúdo e possa estabelecer a dinâmica e indissociável relação

entre teoria e prática.



A aprendizagem envolve a participação direta do estudante em um

trabalho de iniciação científica, no qual ele é o sujeito ativo de seu

processo de aprendizagem, constrói e reconstrói seu próprio

conhecimento, o que torna a busca por ele algo mais prazeroso e ao

mesmo tempo desafiador.



Contudo, a escola opta por um ensino apenas oral recorrendo a

aulas expositivas (BELLINI, 2007) e os alunos acabam achando que

as flores do livro e as naturais são entidades distintas.



A falta de informações básicas é um dos obstáculos maiores entre

as idéias dos estudantes e os resultados científicos apresentados

pelos seus professores.

“em um grande número de livros, a natureza e seus fenômenos são

apresentados por partes, dificultando a compreensão da natureza

como um todo”.



Nas escolas que, com freqüência se verificam estudantes serem

tratados como indivíduos que não têm conhecimento prévio de um

assunto, são dadas informações prontas, as quais são esperadas de

volta nas chamadas avaliações (provas pontuais, bimestrais). Os

livros didáticos, apostilas e Internet, cujas informações são

apresentadas de forma pontual, sinóptica e desarticulada (faltando

orientação para o uso destas informações), têm constituído os

próprios programas a serem cumpridos e ditam a orientação exigida

aos professores.



Em uma das apresentações dos alunos, que participaram do programa

“Adote um Cientista” (2008), o grupo de Neurociências, estudando o

funcionamento dos neurônios e sinapse, aprenderam como o impulso nervoso é

transmitido ao longo do neurônio pela ação dos íons sódio. Após a apresentação

deste grupo, outro, que trabalhou o tema Hidrocefalia, contou para os alunos o que

aprendeu. Durante a apresentação disseram que induziram hidrocefalia em

cobaias; para isso, usaram solução salina para preparar o animal para o

experimento. Os alunos do grupo de neurociências não sabiam o que era solução

salina (NaCl) e não perceberam que estes mesmos elementos eram usados na

transmissão do impulso nervoso.

Este relato evidencia que os alunos não conseguem associar conceitos

básicos necessários para o entendimento de outros mais complexos. Por outro

lado, os mesmos alunos perceberam a limitação-sem a terceira dimensão- do

modelo que montaram para explicar na sinapse, os ions dispersos e não

enfileirados, como parecia indicar.





Aproximadamente 280 pastas-relatório referentes à trajetória do LEC

e aos cursos de Prática de Ensino, dos cursos de Biologia, Química

e Psicologia, e programas da Casa da Ciência, estão arquivadas no

PIPOC, das quais aproximadamente 50 estão informatizadas para

consulta (material desde 1969).


