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O Ensino de Biologia e de Ciências Naturais apresenta programação curricular que
envolve conceitos e definições complexas, cujo adensamento conceitual tende a favorecer a
predominância de aulas expositivas/dialogadas. Para que a aprendizagem destes conteúdos e
conceitos se dê de forma mais significativa, se faz necessário o uso de recursos que facilitem a
abstração de conceitos, onde os alunos possam posicionar-se de maneira mais ativa. Neste
contexto, a experimentação ocupa lugar de destaque ao favorecer a construção de vínculos
entre teoria e prática e a construção de discurso científico, ao mesmo tempo em que estimula
a socialização do conhecimento entre os estudantes que compõem uma mesma equipe.
Contudo, a pandemia de COVID-19 trouxe consigo vários desafios para esta estratégia
colaborativa e coletiva de conhecimento, uma vez que os estudantes não possuem a maior parte
dos recursos materiais necessários para a realização da diversas práticas e experimentos. Neste
contexto, se fez necessário a construção de experimentos que fossem possíveis de serem
realizados nas casas dos estudantes, isto é, com materiais de seus cotidianos, mas que ao
mesmo tempo, favorecessem a investigação, a hipotetização e o desenvolvimento de
habilidades de argumentação e criticidade junto aos seus pares.
Deste modo, diferentes roteiros de experimentação e de aulas teórico-práticas foram
desenhadas em cada série. Entre estas, destacarei a prática sobre eutrofização realizada com os
estudantes dos primeiros anos e a investigação da digestão de proteínas realizadas junto às
turmas do segundo ano do ensino médio do Colégio Nossa Senhora Medianeira (Curitiba –
Brasil).
No caso dos primeiros anos do ensino médio, os estudantes foram convidados a
investigar as etapas do processo de eutrofização de corpos de água junto a professora Paola C.
Nagamatsu por meio do acompanhamento de uma simulação deste. Neste experimento, dois
copos de água receberam dois biscoitos como fontes de nutrientes para o desenvolvimento dos
microrganismos. Em um dos copos, os estudantes deveríam inserir dez gotas de um indicador
da presença de oxigênio dissolvido na água. O azul de metileno é uma substância química que
se apresenta azul na presença de oxigênio, mas incolor na ausência deste. É sabido que na
eutrofização há rápido consumo de oxigênio devido à alta proliferação de microrganismos em
corpos de água ricos em materia orgânica. Por ser barato e facilmente encontrado em farmácias,
o azul de metileno foi indicado para uso neste experimento. Porém, alguns estudantes não
conseguiram obter o reagente indicado. Como já dispunham de violeta de genciana, alguns
destes estudantes levantaram a hipótese de que esta subtância poderia ser utilizada em
substituição ao indicador e conduziram um experimento para sua verificação. Sem dúvida, esta
capacidade de buscar alternativas de maneira autônoma e criativa por si só já consiste em um
dos melhores resultados que o aprendizado prático por meio de experimentação pode

proporcionar. Cabe aqui salientar a criatividade do registro do acompanhamento experimental
segundo o roteiro proposto, como o exemplo a seguir (figura 1):
Figura 1 – Relatório de experimentação sobre eutrofização elaborado por estudante do 1º ano
do ensino médio do Colégio Nossa Senhora Medianeira.

Em uma aula por vídeo conferência foi possível discutir os resultados tanto do
experimento proposto pelas professoras quanto do hipotetizado pelos estudantes, além de
relacionar estes á investigação da qualidade do lago do Colégio Medianeira iniciada em 2019
pelo Centro de Educação Ambiental. Os resultados permitiram que os estudantes expressassem
a compreensão das causas e consequências do desequilibrio de ecossistemas para a saúde
ambiental e humana, havendo inclusive, o estabelecimento de relações com a própria pandemia
2

de COVID-19 enquanto evento ecológico decorrente do desrespeito para com ecossistema e
saúde ambiental. Nesta consciência reside a importância da educação ambiental, tecendo
posturas comprometidas com a saúde coletiva integral, onde nossas ações para manutenção ou
deterioramento da saúde ambiental reverberam de modo complexo na saúde da propria
humanidade.
Experimentos também foram propostos junto às turmas dos segundos anos do ensino
médio, que se encontravam estudando a digestão de proteínas com a professora Nicole G. P. M.
Witt. Inicialmente, foi proposto que os estudantes formassem grupos e verificassem as possíveis
reações da proteína albumina (presente na clara do ovo) e caseína (presente no leite) frente à
agentes físicos (variações de temperatura – água quente) e químicos (vinagre, limão e álcool). O
objetivo desta etapa consistiu em estimular os estudantes à prever possíveis resultados no
processo coletivo de aprendizado e construção de conhecimento, agrumentando diferentes
pontos de vista com seus pares e tecendo em conjunto uma proposta coesa enquanto hipótese.
Após discutirem virtualmente, os estudantes encaminharam suas hipóteses escritas para as
professoras. Na sequêcia, um estudante de cada grupo fez as reações propostas e compartilhou
com seus colegas, que de modo coletivo e colaborativo, registraram por meio de fotografias e
roteiros escritos a relação do experimento com as hipóteses previamente levantadas bem como
com as situações do cotidiano em que tais conhecimentos se aplicam, como o exemplo da figura 2.
Após a compreensão da desnaturação de proteínas, um nova etapa do aprendizado do
processo de digestão foi proposta por meio da experimentação com comprimidos efervescentes
e com o ataque enzimático sobre proteínas já desnaturadas. Primeiro, a relação do papel da
mastigação para a digestão foi testado com uso de comprimidos de antiácido triturados ou não.
Depois, pedaços de clara de ovos cozidos foram expostos a ação de suco de limão (variação de
ph) e suco de abacaxi (ação enzimática). Novamente os estudantes foram estimulados à
participação em grupo e desenvolimento de hipóteses, além de serem desafiados a aprofundar
os conhecimentos obtidos na experimentação anterior e a estabelecer relações destes com a
digestão no corpo humano. Na figura 3 podemos observar um exemplo da conclusão elaborada
por etudantes.
A experimentação consiste em uma estratégia bastante esperada tanto por estudantes
quanto por educadores, assim como a aula remota para apresentação e discussão dos
resultados obtidos. Mais do que uma estratégia para vincular teoria e prática via aprendizagem
significativa, as aulas práticas de experimentação permitem ao sujeito uma nova oportunidade
para representação do mundo e de seus modelos mentais representativos, expondo-os ao olhar
do outro e desenvolvendo meios para expressão clara destes. Em outras palavras, trata-se de
uma estratégia eficaz para vivenciar a construção coletiva do conhecimento, reconhecendo-se
como parte ativa e comprometida de um grupo, na qual a interação dos pares se traduz em uma
aprendizagem mais profunda e mais interessante. Especificamente em tempos de pandemia, a
experimentação em grupos garante um espaço para a socialização do conhecimento entre
estudantes ao ultrapassar o isolamento físico destes pela socialização e tessitura conjunta de
saberes.
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Figura 2 – Relatório de experimentação sobre desnaturação de proteínas elaborado por
estudante do 2º ano do ensino médio do Colégio Nossa Senhora Medianeira.
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Figura 3 – Relatório de experimentação sobre digestão de proteínas elaborado por estudante
do 2º ano do ensino médio do Colégio Nossa Senhora Medianeira
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