
 

Revista Pandora Brasil - Nº 70 - Janeiro de 2016 - ISSN 2175-3318  

“Identidade e Docência na Educação Superior” 

DESAFIOS PARA A DOCÊNCIA NOS CURSOS DE 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

José Luiz Caldas Wolff 

INTRODUÇÃO 

Por muito tempo, a Biologia foi considerada uma ciência de menor valor quando 

comparada à Física e à Química, por exemplo, que conquistaram uma base teórica bem 

fundamentada bem antes da Biologia. Este certo desdém pela Biologia fica evidente nas 

palavras do grande físico neozelandês Ernest Rutherford (1871-1937), prêmio Nobel em 

1908. Para ele, a Biologia não passava de uma “coleção de selos”, já que sua principal 

atividade consistia em catalogar observações para posterior conclusão (CURCIO, 2015). 

Atualmente, as bases teóricas da Biologia estão bem estabelecidas e ela se tornou uma 

ciência complexa e de grande relevância social. No entanto, no campo do ensino, os 

avanços foram limitados e a Biologia ainda é, frequentemente, ensinada como se fosse 

apenas uma coleção de fatos e descrições de estruturas e fenômenos.   

O formato tradicional dos cursos de graduação em Ciências Biológicas envolve uma 

combinação de aulas expositivas e de atividades em laboratórios. As palestras 

ministradas pelo professor e o material disponibilizado para leitura formam a base para 

o aprendizado, que é avaliado principalmente através de provas somativas. As aulas 

práticas consistem normalmente em atividades laboratoriais guiadas, na qual o aluno 

deve seguir um determinado procedimento. Neste modelo, a participação do aluno no 

processo de aprendizado é bastante limitada. Mesmo quando o professor incentiva e 

instiga o estudante com perguntas e outros desafios, a expectativa do aluno é, com 

frequência, que o professor seja a principal fonte de transmissão de conhecimento e que 

a ele, o aluno, caiba principalmente reter estas informações.  

Além disto, normalmente o professor busca cobrir um grande volume de temas, a fim de 

garantir a exposição dos alunos aos principais conteúdos da área. Com isto, sobra pouco 

tempo para atividades que promovam um envolvimento mais profundo e elaborado 

sobre os conteúdos abordados. Em consequência, o aluno acaba se sentindo um pouco 

perdido com tanta matéria, não desenvolve o hábito de leitura e, geralmente, estuda 

apenas nas vésperas das provas, que aferem principalmente conteúdo memorizado.  
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Embora muitos estudantes consigam boas notas seguindo este roteiro, o resultado, em 

termos de aprendizado de conceitos e capacidade de aplicar estes conceitos em situações 

diversas, é bastante limitado. A principal fonte de formação duradora e de aquisição de 

competências acaba sendo os estágios, as iniciações científicas e o trabalho de 

conclusão do curso.  

É inegável que bons biólogos possam ser formados neste modelo. Na verdade, 

praticamente todos os grandes profissionais da atualidade foram formados em modelos 

similares ao que foi brevemente descrito acima. No entanto, há evidências que 

inovações mais sintonizadas com a atualidade são necessárias para que os cursos de 

Ciências Biológicas formem profissionais cada vez mais capacitados para enfrentar os 

grandes desafios do mundo contemporâneo.  

Naturalmente, o modelo tradicional de ensino superior, delineado acima, não se 

restringe à Biologia. As limitações deste modelo já foram amplamente discutidas em 

outras áreas.  Por exemplo, o físico Carl Wieman, prêmio Nobel de Física em 2001, 

declarou sua frustração a respeito do baixo aproveitamento alcançado pelos estudantes 

nas disciplinas que ministrava a despeito das suas aulas expositivas serem 

meticulosamente preparadas (WIEMAN, 2007). Ele também constatou que mesmo 

alunos com bom desempenho em cursos de graduação estavam despreparados para 

abordar questões reais sobre fenômenos físicos, tratados em seu laboratório de pesquisa 

(WIEMAN, 2007).  Estas e outras observações levaram o Dr. Wieman a propor 

mudanças na forma tradicional de se ensinar ciências nos cursos de graduação 

(WIEMAN et al., 2010).  

O reconhecimento de que o método tradicional de ensino não está propiciando uma 

formação adequada aos estudantes americanos levou a Associação Americana para o 

Avanço das Ciências (AAAS)1 a promover uma ampla discussão sobre o ensino das 

Ciências Biológicas. Os resultados destas discussões foram apresentados no relatório 

intitulado “Visão e Mudança no Ensino da Biologia na Graduação, um chamado para 

ação2”, (AAAS, 2011, tradução nossa).  As propostas centrais deste documento giram 

em torno da necessidade do ensino das Ciências Biológicas ter como foco o domínio de 

                                                           
1 American Association for the Advancement of Sciences. 
2 Vision and Change in Undergraduate Biology Education: A Call to Action 
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um conjunto de conceitos e competências. O documento também sugere uma série de 

mudanças para que o ensino seja “centrado no estudante” (AAAS, 2011).  

 

NECESSIDADE DE MUDANÇA NA ESTRUTURA TRADICIONAL DO 

ENSINO DE CIÊNCIAS 

Mudanças na estrutura tradicional do ensino superior de Ciências tornou-se um grande 

desafio para as instituições e para os professores. Com relação ao professor, desde a 

década de 80 Shulman defende que a carreira docente precisa envolver uma base de 

conhecimentos que vá além do conteúdo a ser ensinado (SHULMAN, 1987, apud 

MIZUKAMI, 2004). Segundo ele, conhecimentos pedagógicos gerais e conhecimentos 

pedagógicos específicos do conteúdo são essenciais (SHULMAN, 1987, apud 

MIZUKAMI,2004). O primeiro abrange conhecimentos de teorias e princípios 

pedagógicos, de processos cognitivos ligados ao aprendizado e uma série de 

conhecimentos que envolvem o contexto e os objetivos almejados (SHULMAN, 1987, 

apud MIZUKAMI, 2004). Por outro lado, o segundo tipo refere-se ao conhecimento 

pedagógico acumulado pelo professor em decorrência da sua experiência. É fruto desta 

experiência, por exemplo, ser capaz de reconhecer os temas que são mais difíceis para 

os alunos e saber como abordar estes temas de forma a facilitar o seu entendimento 

(SHULMAN, 1987, apud MIZUKAMI,2004). Enquanto os conhecimentos específicos 

de conteúdo são habilidades presentes nos bons professores do ensino superior, as 

grandes mudanças necessárias na atuação docente estão relacionadas aos conhecimentos 

pedagógicos gerais. 

No centro destas mudanças está a visão de que o ensino precisa ser centrado no 

estudante e que a participação ativa deste é essencial no processo de aprendizagem.  

Uma das metodologias usadas para promover estas mudanças é a da “sala de aula 

invertida”, um conceito desenvolvido inicialmente por Walvoord e Anderson (1998).  

Nesta abordagem os alunos estudam os conteúdos antes das aulas, se preparando para 

realizar atividades que promovam a assimilação e o aprofundamento do material.  A 

maior parte da aula é dedicada à solução de problemas, à elaboração de projetos, às 

discussões em grupo e aos debates. A consulta à literatura é constante e o professor 



 

Revista Pandora Brasil - Nº 70 - Janeiro de 2016 - ISSN 2175-3318  

“Identidade e Docência na Educação Superior” 

deixa de ser a principal fonte de informação, assumindo o papel de orientador e 

facilitador.  

Um dos pontos positivos da sala de aula invertida é promover a troca de conhecimentos 

e experiências entre os alunos. Esta interação entre pessoas que estão em níveis 

próximos de conhecimento é considerada uma forma efetiva de se promover o 

aprendizado e foi cunhado de “peer instruction” ou “aprendizado entre colegas” 

(MAZUL, 2009, tradução nossa).  Outros elementos importantes do ensino centrado no 

estudante são as avaliações formativas e o aproveitamento dos conhecimentos e 

conceitos prévios do estudante. As avaliações formativas permitem o monitoramento 

contínuo do processo de aprendizagem, revelando dificuldades e possibilitando ajustes 

nas estratégias do professor.  O aproveitamento dos conhecimentos prévios dos 

estudantes é crucial para o aprendizado, mesmo quando os conceitos anteriores são 

incorretos (AUSUBEL, 2000; WOOD, 2009). Resultados positivos da aplicação deste 

conjunto de mudanças já foram documentados e quantificados, principalmente no 

ensino de Física (HAKE, 1998; CROUCH e MAZUR 2001; DESLAURIERS et al. 

2011). 

A abordagem do ensino centrado no estudante envolve a redução na quantidade de 

temas apresentados nas disciplinas. Nesta visão, o conteúdo é principalmente um 

instrumento para o aprendizado de conceitos e competências. Segundo a AAAS (2011), 

cursos de graduação em Ciências Biológicas que enfatizam apenas o conteúdo estão em 

desacordo com o estágio atual da Biologia e precisam ser revistos.   No relatório citado 

acima é sugerido que a escolha do conteúdo tenha por base a construção de 

conhecimento sobre alguns conceitos centrais da Biologia. Além disso, enfatiza a 

importância do desenvolvimento de competências específicas, essenciais ao Biólogo.  

Segundo o relatório, cinco conceitos representam os princípios fundamentais da 

Biologia, são eles: 1. Evolução; 2. Relação entre estrutura e função; 3. Fluxo e 

armazenamento de informação; 4.  Caminhos metabólicos envolvidos na transformação 

da matéria e da energia; 5. Interação e interdependência entre sistemas vivos (AAAS, 

2011, tradução nossa). Da mesma forma, um conjunto de seis competências foi 

selecionado. São elas: 1. Habilidade de aplicar o processo do raciocínio científico; 2. 

Habilidade de utilizar raciocínio quantitativo; 3. Habilidade de aplicar modelos e 

simulações; 4. Habilidade de explorar a natureza interdisciplinar das ciências; 5. 
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Habilidade de colaborar e estabelecer relações com outras disciplinas; 6. Habilidade de 

compreender as relações entre a ciência e a sociedade (AAAS, 2011, tradução nossa). O 

conteúdo das disciplinas deve promover o domínio destes conceitos e competências.     

Uma questão que permeia o relatório da AAAS é que o ensino deve ser tratado com o 

mesmo cuidado que o cientista dedica à sua pesquisa.  Alinhado com esta visão, o 

renomado biólogo Bruce Albert declara que “tanto a pesquisa quanto o ensino merecem 

o mesmo interesse e cuidado. Nenhum pesquisador começa um trabalho científico sem 

antes fazer uma investigação minuciosa sobre o que já se sabe a respeito do tema”3 

(AAAS, 2011, tradução nossa).  Em palestra proferida em 2012, Lee Shulman ressalta 

este aspecto quando diz jocosamente que a formatação de planos de ensino lembra uma 

“tabela de horários de estação de trem” (SHULMAN, 2012).  Ele questiona também 

como os planos de ensino seriam elaborados se fossem submetidos a revisores, como 

ocorre com artigos científicos. E concluí que seriam narrativas bem elaboradas, com 

argumentação lógica, muito mais útil aos estudantes (SHULMAN, 2012).  Nesta 

palestra, Shulman também ponderou sobre a questão do volume excessivo de temas que 

são apresentados em uma disciplina e indicou que existe uma clara relação negativa 

entre o volume e o aprendizado dos conteúdos (SHULMAN, 2012). Lembrou também 

que é impossível gostar de algo sobre o qual o estudante se sente totalmente perdido, 

que não entende (SHULMAN, 2012).  Um dos objetivos das reformas propostas no 

relatório da AAAS (2011) é que o estudante “seja induzido a gostar de ciência desde o 

primeiro dia da aula”. 

 

REPERCUSSÃO DOS AVANÇOS TECNOLÓGICOS 

Outra questão que afeta de forma crucial o ensino e a aprendizagem são os grandes 

avanços tecnológicos na área das comunicações e da informática. É inegável que a 

disponibilidade de informações na internet é imensa, muitas vezes gratuita e inclui aulas 

expositivas de excelente qualidade. Cursos apresentados pelos maiores especialistas, nas 

mais diversas áreas do conhecimento, estão disponíveis e podem ser acessados de 

qualquer parte do mundo. Esta realidade colabora para a tendência de que o papel do 

                                                           
3 “Scientists should be no more willing to fly blind in their teaching than they are in 

scientific research, where no new investigation is begun without an extensive 

examination of what is already known”  (AAAS,2011). 
 



 

Revista Pandora Brasil - Nº 70 - Janeiro de 2016 - ISSN 2175-3318  

“Identidade e Docência na Educação Superior” 

professor apenas como fonte de informação se torne cada vez menos relevante. Por 

outro lado, o professor, conforme ressaltou Fernando Savater em recente palestra, é 

fundamental para “desenvolver com os alunos as habilidades de pesquisa, orientação e 

gestão da informação” (SAVATER, 2015). Logo, enquanto a tecnologia não pode 

substituir o papel do professor e o de uma boa instituição de ensino, ela oferece 

possibilidades extraordinárias para que o conjunto professor, estudante e instituição se 

torne ainda mais relevante no processo de aprendizagem e formação dos futuros 

profissionais e cidadãos.  

Quando comparado a outras áreas, no entanto, podemos dizer que o ensino, e 

principalmente o ensino superior, foi pouco afetado pelo desenvolvimento tecnológico 

das últimas décadas. Esta defasagem é bem exemplificada na paródia que Seymour 

Papert (1994) faz de como um médico e um professor do século XIX reagiriam se 

transportados para a modernidade por uma máquina do tempo. As enormes diferenças 

tecnológicas e de procedimentos que o médico encontraria em uma sala de cirurgia é 

contrastada com as poucas mudanças que ocorreram na sala de aula.   

A crítica, feita no início da década de 90, ainda é pertinente. Os avanços tecnológicos 

continuam de forma ainda mais contundente. A internet e a comunicação por telefone 

celular, por exemplo, estavam nos seus primórdios quando Papert escreveu estes 

comentários. Na época, poucos poderiam imaginar como estas tecnologias se tornariam 

abrangentes em 20 anos. Se na comunicação e na informática os avanços foram 

fenomenais, nas Ciências Biológicas o que ocorreu foi além das expectativas mais 

visionárias. Em 1995, por exemplo, iniciava-se o projeto genoma humano. Um 

empreendimento gigantesco, comparável à viagem do homem à Lua.  O projeto de 

mapeamento de toda carga genética da nossa espécie levaria quase 15 anos para ser 

concluído, a um custo de quase três bilhões de dólares.  Quem poderia prever que em 

2015, este custo seria reduzido a alguns milhares de dólares e que o tempo gasto no 

processo passaria a ser medido em dias?  Que a acessibilidade às informações genéticas 

pessoais estaria abrindo caminhos para uma medicina personalizada?   Que plantas 

transgênicas forneceriam boa parte dos alimentos consumidos pela humanidade? Que 

um genoma bacteriano artificial poderia ser construído? Que estamos nos aproximando 

rapidamente da possibilidade de moldar o genoma humano?  Na década de 90 seria 
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levada a sério a afirmação de que a pata de um camundongo poderia ser reconstruída em 

um frasco de laboratório, conforme foi relatado recentemente (JANK et al. 2015)?  

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Os incríveis avanços que testemunhamos hoje na área das Ciências Biológicas são 

apenas o início de maiores e mais profundas transformações que estão por vir. Com isto, 

serão imensos as oportunidades e os desafios que este novo cenário trará à humanidade. 

Estas mudanças ocorrem justamente quando a sociedade se depara com problemas 

ambientais cada vez mais críticos e com a necessidade premente de práticas sustentáveis 

de produção. Este conjunto de fatores coloca as Ciências Biológicas em uma posição de 

extrema relevância e responsabilidade. É fundamental, portanto, que o ensino de 

Biologia seja renovado para que possamos, de forma mais efetiva, contribuir para a 

formação de profissionais e cidadãos cada vez mais bem preparados para lidar com 

temas tão complexos. 
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