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SÍNTESE REFLEXIVA 

Este mês diante de todos os planejamentos que executamos para o ano letivo, me fez 
pensar em um artigo que li há alguns dias que chamava-se “O que ensinar em ciências” de autoria 
de Beatriz Santomauro.  

Ele fala que ensinar ciências deveria estar diretamente associado a incentivar nos alunos o 
gosto pela pesquisa e a experimentação, de forma que isso desperte sua curiosidade e o 
desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. Porém se o Brasil ficou em 52º lugar no exame 
que mede o nível de ensino em diversos países, uma das causas se deve ao modo equivocado de 
ensinar ciências, transformando o ensino de ciências em apenas aprender regras e nomes 
científicos, e sabemos que o ensino de ciências é muito mais que isso. 

A percepção da importância da área de Ciências na formação dos alunos é recente. Quando 
se trabalha os conteúdos de ciências precisa-se desafiar os alunos a questionar os fenômenos do 
dia-a-dia e tentar achar respostas a partir da experimentação. Mas ainda hoje a maneira tradicional 
está presente na sala de aula, onde ainda acredita-se que os fenômenos naturais podem ser 
compreendidos com observações e memorização de conceitos. 

Com o avanço da tecnologia a escola também foi afetada, pois o momento é de formar 
pessoas capacitadas a trabalhar com tecnologia. Para fazer isso precisamos ter professores 
adaptados à tecnologia e sabemos que na maioria das escolas não funciona dessa maneira. Existem 
muitos profissionais resistentes ao avanço tecnológico. Como ensinar uma coisa que não se sabe? 

Fazendo uma abordagem de aula experimental, ela deve ser feita de forma que o aluno 
consiga saber por que ele está fazendo aquilo. Fazer um experimento simplesmente para constar em 
um relatório, sem que o aluno associe teoria e prática não faz sentido algum. 

As experiências podem ser elaboradas com materiais simples sem deixar de perder a 
qualidade. Basta ter vontade e criatividade. 

É muito comum vermos alunos decorando matéria, virando papagaios que repetem conceitos 
se entendê-los. Vale muito mais a pena que o aluno entenda o conteúdo e responda os 
questionamentos com suas próprias palavras do que escreva exatamente como está no livro sem 
entender o que está escrevendo. 

Quanto às metodologias mais comuns no ensino e Ciências temos a tradicional que é aquela 
baseada apenas em conceitos tabelados onde o professor é o detentor do saber e os alunos têm 
que apenas absorver este conhecimento. A metodologia tecnicista que se baseia em aulas 
experimentais com foco na reprodução dos passos feitos pelos cientistas. E a investigativa que foca 
na resolução de problemas que exigem levantamento de hipóteses, observação, investigação, 
pesquisas e registros ao longo de todo processo de aprendizagem. 
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Acredito que se pudéssemos usar dos três métodos teríamos um ensino de Ciências 
equilibrado, juntando conceitos e experimentação. Nossos alunos só teriam a ganhar. Fica o desafio 
de cada vez mais procurar aprimorar o ensino de Ciências aprimorando também nossa contribuição 
enquanto Pibidianos para que nossas oficinas sejam cada vez melhores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


