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A  disciplina  de  Biologia  é  muito  complexa  por  envolver  o  estudo  da  vida  e  sua
aprendizagem necessita  de  aulas  práticas  e  experimentais.  Isto  fica  bem claro  segundo  a
visão construtivista da aprendizagem. No entanto, a aula expositivo-teórica continua sendo
a  modalidade  didática  mais  utilizada.  Este  trabalho  objetivou  identificar  a  posição  dos
professores, principalmente quanto as suas dificuldades na implantação de aulas práticas,
que  viessem a  auxiliar  na  aquisição  dos  conhecimentos  científicos  dos  alunos.  Os  dados
foram  levantados  através  de  questionários  aplicados  aos  professores  e  seus  respectivos
alunos,  em  algumas  escolas  públicas  e  privadas  do  município  de  Imperatriz  –  MA.  Os
principais  resultados  encontrados  nesta  pesquisa  foram:  37%  dos  professores  afirmaram
que  ainda  utilizam  basicamente  aulas  teóricas,  enquanto  que  apenas  14%  utilizam  aulas
práticas. Já 59% dos professores relataram que a falta de um laboratório induz a ausência
de aulas práticas e 28% apontaram a falta de tempo. No entanto, nas escolas que possuem
um laboratório de biologia este é pouco utilizado, apenas 1% realizam aulas práticas. Além
disso,  os  conteúdos relacionados à  Botânica ficaram entre  os  mais  indicados,  tanto  pelos
professores como pelos alunos, como os que mais apresentam dificuldade de compreensão.
Dessa  forma,  o  ensino  de  biologia  ainda  esta  distante  dos  objetivos  estabelecidos  pelos
PCN’s.  Isto é resultado da pouca utilização de aulas práticas que auxiliem o processo de
ensino da disciplina. Porém não se pode responsabilizar apenas o professor, mas é preciso
que haja uma mudança de atitude da escola em conjunto com o mesmo,  quanto à adoção
de metodologias dinâmicas que auxiliem na aprendizagem da disciplina. 
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