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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo analisar a forma como os professores e alunos compreendem
as aulas práticas experimentais no ensino de Biologia. Utilizouse como instrumento de coleta de
dados, um questionário, composto por questões subjetivas e objetivas, a fim de identificar a opinião
dos discentes sobre o assunto em questão, assim como a realização de uma entrevista com os
professores responsáveis em ministrar as aulas de Biologia na única instituição que oferece Ensino
Médio na sede do município de Pacatuba/SE. Verificouse que a falta de experimentos durante as
aulas justificase pela inexistência de um laboratório de ciência no ambiente escolar, ao mesmo
tempo em que observouse o grande interesse dos alunos por este tipo de atividade e que os mesmos
reconhecem as contribuições que esta vivência tem em sua formação.

ABSTRACT

The present work aimed to analyze the way teachers and students understand experimental practical
classes in Biology teaching. It was used as a data collection instrument, a questionnaire composed of
subjective and objective questions, in order to identify the opinion of the students on the subject in
question, as well as to conduct an interview with the teachers responsible for giving the classes.
Biology in the only institution that offers high school in the city of Pacatuba / SE. It was found that
the lack of experiments during classes is justified by the lack of a science laboratory in the school
environment, while observing the great interest of students for this type of activity and that they
recognize the contributions that this experience has in its formation.

RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar la forma en que los profesores y los estudiantes
entienden las clases prácticas experimentales en la enseñanza de la biología. Fue utilizado como un
instrumento de recolección de datos, un cuestionario compuesto de preguntas subjetivas y objetivas,
para identificar la opinión de los estudiantes sobre el tema en cuestión, así como para realizar una
entrevista con los maestros responsables de dar las clases. Biología en la única institución que ofrece
bachillerato en la ciudad de Pacatuba / SE. Se descubrió que la falta de experimentos durante las
clases se justifica por la falta de un laboratorio de ciencias en el entorno escolar, al tiempo que se
observa el gran interés de los estudiantes por este tipo de actividad y que reconocen las
contribuciones. que esta experiencia tiene en su formación.
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1- INTRODUÇÃO

Diante de tantas mudanças ocorridas na atualidade, envolvendo diretamente as ações humanas, fazse
necessário refletir sobre as metodologias de ensino desenvolvidas principalmente no Ensino Médio,
período da educação básica em que os jovens estão decidindo que passos vão seguir na vida
profissional. Nesta modalidade de ensino, percebese que a memorização ainda se encontra muito
valorizada nas práticas docentes, de modo que as ciências têm sido ensinadas como uma coleção de
fatos e fenômenos, sem promover momentos de reflexão crítica sobre a construção dos
conhecimentos (SILVA; NUNEZ, 2002 apud LIMA; BARBOSA, 2012).

Um grande desafio da prática docente é fazer com que o aluno desenvolva o saber científico por
meio de um ensino de Biologia mais dinâmico e atrativo, que estimule a busca pelo saber, desafie o
querer compreender o conhecido e conhecer o desconhecido. De acordo com os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN), aprender Biologia na escola básica “permite ampliar o entendimento
sobre o mundo vivo e, especialmente, contribui para que seja percebida a singularidade da vida
humana relativamente aos demais seres vivos, em função de sua incomparável capacidade de
intervenção no meio” (BRASIL, 2002, p.34).

Nesta perspectiva, vale ressaltar as influências da atual era tecnológica na vida de todos. Desse
modo, percebese como uma necessidade a mudança na prática docente, na qual os educadores
precisam chamar a atenção dos alunos para os conteúdos trabalhados nas aulas de Biologia,
“relacionando estes com atividades práticas, despertando assim a curiosidade, o senso crítico e acima
de tudo o interesse pelo ensino” (SOARES; BAIOTTO, 2015, p. 54).

Para o aluno compreender os conteúdos abordados é necessária a participação ativa durante o
processo de ensino e aprendizagem. Segundo Krasilchik (2004, p. 11) “a biologia pode ser uma das
disciplinas mais relevantes e merecedoras da atenção dos alunos, ou uma das disciplinas mais
insignificantes e pouco atraentes, dependendo do que for ensinado e de como isso for feito”. Assim,
compreendese que as aulas práticas experimentais podem contribuir para a significação dos
conteúdos da Biologia e consequente interesse por parte dos estudantes. As pesquisas de Pozo e
Crespo (2009, p. 252) destacam que “a melhor maneira para os alunos aprenderem ciência é fazendo
ciência, e que o ensino deve ser baseado em experiências que permitam investigar e reconstruir as
principais descobertas científicas”.

Dessa forma, o objetivo geral deste artigo foi analisar a forma como professores e alunos
compreendem as aulas práticas experimentais no ensino de Biologia. Para tanto, foi necessário:
identificar a ideia que professores e alunos têm sobre a experimentação no processo de ensino e
aprendizagem de Biologia; avaliar os possíveis momentos em que os professores utilizam
experimentos durante as aulas de Biologia.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1- As aulas práticas no Ensino de Biologia

As aulas práticas experimentais representam um método pedagógico importante para a compreensão
do Ensino de Biologia, ao passo que contribui para o desenvolvimento do aluno na construção do
senso crítico no meio social. Porém, os professores enfrentam muitos desafios para colocar em
prática esse método, o que culmina em aulas pautadas no modelo tradicional de ensino, caracterizado
por dispor de poucos recursos didáticos.

De acordo com Dourado (2001) citado por Krasilchik (2004), as aulas práticas devem ter
participação ativa dos alunos na experimentação dos fenômenos, ou seja, eles devem observar,
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manipular os materiais e instrumentos, levantar hipóteses e solucionar problemas.

As aulas práticas demostram aos alunos de maneira clara que a ciência faz parte do nosso dia a dia,
pois trazem a teoria para a realidade, transformando a aula em algo mais concreto. Além de
contribuir no desenvolvimento do interesse, instigando a busca do aprendizado e a compreensão do
conteúdo. Estas atividades fazem com que o aluno desenvolva uma série de outras habilidades
ligadas à reflexãoação e, quando bem concebidas e orientadas, contribuem na preparação do aluno
para viver em sociedade, de forma crítica e responsável (MORAES; ANDRADE, 2010).

Quando se fala em método que possa facilitar e estimular o desenvolvimento da aprendizagem no
espaço educacional, em relação à formação dos educandos, logo considerase que as práticas
experimentais por serem desenvolvidas e formadas por caracteres táteis, visuais, sonoros,
considerados estímulos que cada aluno corresponde de forma diferente. Contudo, tornase necessário
“que a cada estímulo, ou conjunto de estímulos, o educador faça com que o aluno responda de
alguma forma, seja falando, escrevendo, elaborando ou indicando alguma coisa [...]” (SILVA, 2014,
p.2).

Desse modo, percebese o quanto se torna facilitador o uso de elementos visuais e manuais para o
desenvolvimento do aprendizado do aluno. Segundo Piaget (1978), conforme citado por Soares e
Baiotto (2015), as atividades lúdicas são fundamentais no processo de apropriação do saber do
indivíduo, quando utilizadas como recurso didático em sala de aula no processo de construção do
conhecimento da criança. Além disso, Soares e Baiotto (2015) também afirmam que a falta de aulas
práticas no ensino de Biologia tem prejudicado o processo de aprendizagem dos alunos em relação a
alguns conteúdos. Contudo, há também a questão de os professores confessarem a insegurança em
desenvolver experiências científicas e não conseguirem estabelecer ao mesmo tempo o domínio de
classe, assim como justificam a ausência de equipamentos necessários para a realização das mesmas
(KRASILCHIK, 2008).

Diante da necessidade de mudança na prática docente, é importante que a escola tenha um local
adequado para a realização das atividades práticas, entretanto, a ausência de um laboratório ou de
uma sala apropriada não deve ser um obstáculo para aplicação dessa atividade. Mesmo sem a
existência de laboratórios, realidade de muitas escolas, o professor pode proporcionar momentos de
desafios e investigações. Nesse contexto, Bizzo (2007), citado por Soares e Baiotto (2015), diz que o
desenvolvimento de atividades práticas induz os educandos a desenvolverem competências
diferenciadas de compreensão dos temas abordados no decorrer da aula, assim associando a teoria
com a prática. Desse modo, desenvolvendo as aulas de Biologia através de métodos diferenciados
das demais disciplinas, facilitando a aprendizagem do aluno (SORAES; BAIOTTO, 2015).

Cada vez mais os professores confundem a ideia da realização das aulas práticas no processo de
ensinar Biologia com a necessidade de um laboratório ou um ambiente especial para realizar
experimentos, uma vez que podem ser desenvolvidas em outros locais, como nas salas de aula e
pátios, sem a necessidade de instrumentos ou aparelhos avançados, desde que os alunos possam se
organizar em grupos, com conforto e segurança, e dispor de mesas ou outros suportes para os
materiais (SILVA; MORAIS; CUNHA, 2011).

Desse modo, compreendese que a falta de equipamentos avançados e de um espaço físico pequeno
não significa que o ensino de Biologia não consiga atingir seus objetivos propostos, no que se refere
à participação dos educandos na solução de problemas, construindo metodologias que estimulem e
despertem a curiosidade a fim de que possa propor soluções e apresentálas (BORGES, 2002;
MORAES; ANDRADE, 2010).

Contudo, se a escola já possui um laboratório, este pode e deve ser bem aproveitado. “Descartar essa
possibilidade de que os laboratórios têm um papel importante no ensino de ciências significa destituir
o conhecimento científico de seu contexto, reduzindoo a um sistema abstrato de definições, leis e
fórmulas” (BORGES, 2006 APUD SILVA; ROSA, 2016, p.1). Quando se ensina algo, o desejo do
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educador é que o indivíduo entenda a informação e possa aproveitála para uso posterior. Com a
prática, essa capacidade é aperfeiçoada (LADEWIG, 2000; BORGES, 2002).

Nesta perspectiva, Furman (2009) diz que o importante é que em todas as aulas experimentais sejam
lecionadas competências especificas, e que, ao longo do período de ensino, existam oportunidades de
ensinar as diferentes competências, avançando progressivamente das mais simples a mais complexas.
Para isso, é preciso selecionar ou elaborar atividades conforme o que quer ensinar, convertêlas em
oportunidades para investigação e organizar as experiências de acordo com o currículo de ensino.

2.2 A experimentação no ensino de Biologia

Atualmente, há grande necessidade de rever a metodologia utilizada no ensino de Biologia, segundo
Carmo e Schimin (2008, p.2) “a necessidade de realização de aulas práticas, para tornar o ensino de
Biologia mais dinâmico e atrativo, vem sendo discutido há muito tempo entre as propostas de
inovação dos currículos escolares”.

A educação já era assunto dos pensadores, antes mesmo do surgimento da escola. Baseandose em
seus estudos, é possível acreditar em uma educação dialógica e argumentativa, na qual os discentes
formem suas opiniões, reflitam e aprendam a contextualizar o conteúdo com o seu cotidiano. Diante
disso, buscase compreender as vertentes ligadas ao ensino de Biologia de modo a compreender a
investigação científica como uma maneira do aluno ser cada vez mais autônomo na construção do
conhecimento (DINIZ, 1992).

Ao pesquisar sobre o surgimento da Biologia, verificouse que esta área do conhecimento está
relacionada aos acontecimentos da préhistória, quando o ser humano passou a analisar tudo que
estava ao seu redor, principalmente os elementos da natureza, agrupandoos e diferenciandoos do
que seria útil ou não para a sua sobrevivência. (MORAES, 2007).

Também foi possível saber que o termo Biologia mostrouse inicialmente na capa de um livro
divulgado em 1802 pelo naturalista alemão Gottfried R. Treviranus (17761837) intitulado “Biologia
ou Filosofia da Vida Natural”. Vale ressaltar que apesar do nome desta ciência ter surgido no século
XIX, o estudo referente às espécies iniciouse anteriormente, constituindose uma das bases para o
entendimento sobre a formação da atual civilização (ARAÚJO; MENEZES; COSTA, 2012).

Vários pesquisadores e estudiosos contribuíram para a continuação de estudos na área da Biologia, a
exemplo do naturalista Aristóteles, que por meio de estudos realizados no século IV a.c., deixou
importantes fontes que estimularam novas pesquisas. Já na Idade Média, o pesquisador Alberto
Magno descreveu vegetais e animais, deixando registros escritos. No século XIV, iniciaramse
estudos utilizando cadáveres humanos. No Brasil, destacase a sua inserção no sistema educacional
nas décadas de 1950, 1960, 1970 e 1990. (MORAES, 2007).

Seguindo um retrospecto histórico, encontrase a proposta do conhecimento científico, embasada nos
métodos científicos em respostas experimentais e matemáticas, são melhores estabelecidas
positivamente na base filosófica de ciências pelo mundo moderno propagada na maneira de ver e
compreender o ensino das ciências em meados do século XX até a atualidade na Educação Básica e
Superior do Brasil (NARDI, 2005).

De acordo com as informações apresentadas por Guerra (2011), citadas por Pinto (2014), as aulas
práticas foram introduzidas pela primeira vez no campo educacional em 1865, na Inglaterra, pelo
colégio Royal College Chemistry. Contudo, muitos estudiosos não chegaram a um consenso sobre a
iniciação da realização de experimentos durante as aulas, movimento que só ocorreu a partir da
década de 60, resultando em avanços tecnológicos naquele período, tais como a projeção do satélite
soviético Sputnik, no ano de 1957 (PINTO, 2014). Porém este fato naquele momento foi mais do que
um acontecimento histórico, o mesmo promoveu a mudança do currículo de ciências, favorecendo
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novas expectativas para transformação e elaboração de novos projetos educacionais direcionados à
área de ciências nas instituições educacionais, ainda presente, mesmo que de maneira ideológica, até
nos dias atuais (MOURA; CHAVES 2011 apud PINTO, 2014).

Segundo os mesmos autores citados acima, diante deste acontecimento, foi estabelecida a chamada
Corrida Espacial, de modo que a tecnologia passou a ser discutida pelos governos e estes observando
sua relevância para novos progressos, introduziram uma nova tendência de experimentos nas
disciplinas de ciências (Física, Química e Biologia).

Neste sentido, compreendese que os anos 50 e 60 mostram novas circunstâncias por meio da
sofisticação do conhecimento científico do pósguerra (OLIVEIRA; COSTA, 2016). Devido a estas
circunstâncias, o sistema de ensino foi influenciado, resultando em novos princípios estruturadores
na ciência e na educação, principalmente questionando motivos e explicações para aprender Ciências
(FRACALANZA, 1986). Neste mesmo período, o professor reconheceu a importância dos
experimentos realizados pelos grupos de alunos que se baseavam num roteiro preestabelecidos em
materiais didáticos sob a supervisão do mesmo (OLIVEIRA; COSTA, 2016).

Segundo os autores citados no parágrafo anterior, o reconhecimento de novas metodologias foi
sugerido, sendo que o método tradicional de ensino de Ciências foi interrogado em razão de não
corresponder a novas condições impostas da corrida desenvolvimentista. Aguardava novas
condições, infraestruturas essenciais para desenvolver o ato de ensinar e aprender ciências, por meio
de definições apropriadas a um método pedagógico que favorecesse a exploração de modo que os
discentes entendessem a origem do conhecimento científico. Para Amaral (1998), esse método de
ensino foi apenas uma condição de fingir o procedimento investigativo experimental, caraterística
típica da área física de ciências naturais, inserido de modo empírico e indutivo, ou seja, o discente
seria conduzido a encontrar o conhecimento científico.

Por meio de um apoio financeiro de instituições nacionais e estrangeiras, o Instituto Brasileiro de
Educação, Ciência e CulturaIBECC produziu material didático composto por livrostextos,
equipamentos e material de apoio para a realização de atividades práticas em laboratório didático e
em sala de aula, objetivando a melhoria do ensino de Ciências. (BARRA; LORENZ, 1986). Segundo
Oliveira e Costa (2016), o surgimento da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de
Ciências (FUNBEC), em 1967, completou a função do IBECC e, entre várias tarefas, produzidos e
negociados estão os recursos didáticos para ser utilizados nas aulas de Ciências, em especial “kits”
de laboratório didático que forneciam sessões, comprovação do experimento, como resultado obtido
por instruções estabelecidas pelo docente nos Centros de Ciências e em outras instituições
relacionadas.

De acordo com as informações apresentadas por Krasilchik (2004) apud Pinto (2014), no Brasil essas
transformações espaciais foram adequadas no ensino de Ciências e Biologia na década de 70. Muitos
estudiosos e docentes achavam que promovendo a área de Ciências, possibilitaria o surgimento de
novos cientistas compromissados. Segundo Ataíde e Silva, (2011) apud Pinto (2014), nessa época o
sistema de ensino era tradicional e tecnicista, no qual a figura do professor era central, o aluno
deveria ser passivo e aprender os conteúdos, talvez por esse motivo, as novas tendências pedagógicas
construtivas não atingiram as salas de aula.

Vale ressaltar que na década de 1970, o ensino de Biologia passou por muitas discrepâncias, ao
mesmo tempo em que era valorizado cientificamente era prejudicado por meio do currículo da
disciplina, pois achavam que este ligava os discentes ao mundo do trabalho, sem que estes
estivessem preparados para desenvolver um trabalho em que os discentes realizassem a prática.
Nesse período, a formação foi danificada sem que houvesse um correspondente benefício para a
profissionalização. Entretanto, no final dessa década, essa visão de aulas práticas começou a mudar
com movimentos organizados pela população, lutando pela democratização do país, e a crise
econômica e social. Assim, eram necessários recursos humanos para conseguir vencer a guerra
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tecnológica, onde o Brasil precisava enfrentar os países de terceiro mundo, como os Estados Unidos
(KRASILCHIK, 1987, 2008).

Na década de 1990, houve influências que provocaram mudanças no ensino médio, sendo que os
PCN tiveram o “duplo papel de difundir os princípios da reforma curricular e orientar o professor na
busca de novas abordagens e metodologias” (PCN, 1999) citado por (KRASILCHIK, 2008, p.18).
Ainda segunda a autora, mesmo com o impacto causado com as ideias apresentadas nos PCN e toda
evolução da Biologia no campo educacional brasileiro, reconhecese que o reflexo do ensino de
Biologia em sala de aula precisa ser analisado, sendo que alguns docentes criticam as aulas práticas
se distanciando do material tecnológico. Neste sentido, até os dias atuais, os momentos históricos
ainda refletem em caminho de evolução no sistema educacional brasileiro quanto na metodologia de
ensino desta área.

De acordo com Amaral (1998) apud Oliveira e Costa (2016), nesta época, as alterações propostas
pelos PCN no currículo do ensino de Ciências, provocaram vários debates em relação às aulas
experimentais. Segundo os mesmos, neste período tornouse obrigatório a utilização das aulas
práticas ou experimentais, ou seja, o conhecimento científico no processo de ensino e aprendizagem
foi visto como meio pedagógico para o aluno adquirir aprofundamento dos conteúdos estudados na
área de Ciências, porém as escolas não estavam aparelhadas e os professores se sentiam
despreparados, o que ocasionou divisões dessas perspectivas metodológicas.

Em suma, várias sugestões de mudanças metodológicas no processo de experimentação durante as
aulas de Biologia são desenvolvidas por recursos didáticos disponíveis. Entretanto, os livros
escolares e a metodologia utilizada por grande parte dos docentes mantêmse a proporcionar
atividades reprodutivas, realizadas pelo professor com a passividade da observação do aluno, ou
então as de redescoberta, na ilusão de se estar simulando o procedimento científico na elaboração do
conhecimento científico (AMARAL, 1998 apud OLIVEIRA; COSTA, 2016).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1. A natureza da pesquisa, área do estudo e sujeitos da pesquisa

Este artigo foi fruto de uma pesquisa, que apresentou uma abordagem exploratória, descritiva e
qualitativa, por buscar entender com profundidade um dado fenômeno. Ela teve início com o
levantamento de dados através de entrevistas a alunos e professores de uma escola municipal de
Pacatuba/SE. Esta unidade de ensino foi escolhida para ser o campo de pesquisa por ser a única
escola que oferece a modalidade de Ensino Médio para o município.

O município de Pacatuba fica localizado no litoral norte do estado de Sergipe, a cerca de 116 km de
Aracaju. Devido à sua localização, o mesmo dispõe de um rico ecossistema, apresentando um
pantanal, com características parecidas com o do Mato Grosso do Sul. O município tem uma extensa
faixa de praias praticamente desertas, onde se pode encontrar, inclusive, um navio bombardeado na
segunda guerra mundial (ANDRADE, 2012).

A implantação do Ensino Médio no atual Colégio surgiu da necessidade de oferta desta modalidade
de ensino para os alunos do município, que antes tinham que se deslocar até o município de Neópolis
para concluir a formação na Educação Básica. A referida escola possui 8 salas de aulas, sendo uma
delas “adaptada” para o laboratório de informática com acesso à internet. Não possui laboratório de
ciências nem recursos materiais e didáticopedagógicos suficientes para os níveis de ensino que
oferece.

Participaram da pesquisa dois professores e um grupo composto por 25 alunos, estudantes da 3ª série
do Ensino Médio. Para preservar as identidades dos participantes da pesquisa, os docentes foram
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identificados por PB1 e PB2 (Professores de Biologia) e a palavra Aluno para os estudantes seguidos
de um número, que vai de 1 a 25.

3.2. Procedimentos de coleta e análise de dados

Como instrumento de investigação e coleta de dados foi realizado uma entrevista com os professores
e aplicação de um questionário composto por perguntas subjetivas e objetivas para os alunos. Tanto a
direção quanto os professores e alunos foram informados dos objetivos da pesquisa e a importância
da contribuição dos mesmos para a sua realização.

Inicialmente foi feita uma visita à instituição de ensino para apresentar a direção e aos professores o
objetivo principal da pesquisa e buscar a participação dos mesmos. De acordo com as informações
obtidas, em outro momento, foi realizada uma visita às salas de aula das turmas de Ensino Médio em
que, após a exposição do motivo da presença da pesquisadora e apresentação dos objetivos da
pesquisa, um grupo composto por 25 alunos decidiu participar de forma voluntária, respondendo ao
questionário. Mesmo não sendo preciso, a maioria dos alunos fez questão de se identificar,
entretanto, suas identificações foram resguardadas.

A entrevista dos dois professores responsáveis em ministrar as aulas de Ciências e Biologia foi
realizada no ambiente escolar durante o intervalo das aulas.

A análise de dados foi desenvolvida com base nas teorias estudadas, considerando informações de
fontes já publicadas, a exemplo de livros, revistas, internet, entre outros. Como embasamentos
teóricos e metodológicos foram considerados as informações dos PCN e as ideias de estudiosos da
temática. Neste sentido, utilizouse o método dedutivo, o qual analisa informações por meio do
raciocínio lógico e a dedução para alcançar um resultado referente a um determinado assunto.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O processo de aprendizagem da Biologia por meio da experimentação permite aos discentes novas
concepções essenciais para serem desenvolvidas no seu convívio social enquanto cidadão, na
dimensão que a aprendizagem proporcione uma formação capaz de transformar um ser crítico e ativo
diante das necessidades sociais (DINIZ, 1992).

De acordo com Azevedo (2004, p. 22):

A utilização de atividades investigativas como um ponto de partida para o
desenvolvimento a compreensão de conceitos é uma forma de levar o aluno a
participar de seu processo de aprendizagem, sair de uma postura passiva e
comece a perceber e agir sobre seu objeto de estudo, relacionando o objeto
com acontecimento e buscando as causas dessa relação, procurando, portanto,
uma explicação causal para o resultado de suas ações e/ou interações (...).

A nossa vida está relacionada à experimentação, seja no ambiente escolar ou no cotidiano de todas as
pessoas. Desse modo, a realização de experimentos no Ensino de Biologia tornase fundamental,
uma vez que exerce uma função pedagógica de auxiliar aos alunos a relacionar o conteúdo e a
prática, promovendo o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes, para que assim eles
entendam melhor o mundo em que vivem (BRASIL, 2002; OLIVEIRA; COSTA, 2016).

A fim de conhecer as percepções dos alunos em relação à atividade experimental, foi solicitado que
eles apresentassem suas ideias em relação a essa metodologia de ensino. Percebeuse que os alunos
mencionaram muito a necessidade das atividades práticas para compreender a teoria, conforme é

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_visao_de_professores_e_estudantes_de_uma_escola_do_municipio_de.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.8-17,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



possível perceber nos excertos abaixo:

Poder fazer experiências, possuir mais conteúdo, sair um pouco do teórico e ir para a prática.
(Aluno 1)

O professor explicar o conteúdo dado em sala de aula através de experimentos. (Aluno 2)

Praticar. Precisamos de atividade experimental para que possamos ter um conhecimento
melhor. (Aluno 7)

Praticar as teorias em sala de aula. (Aluno 9)

Praticar as teorias aprendidas na sala de aula. (Aluno 10)

Aula prática que ajuda e complementa bastante as aulas. (Aluno 14)

Praticar o que a gente aprende na sala de aula. (Aluno 16)

Assim como os alunos, percebese que os docentes apresentaram concepções que buscam relacionar
a prática com atividades experimentais, tais como:

Desenvolver aulas com experiências. (PB1)

É uma prática que comprova a teoria. (PB2)

Conforme foi discutido no referencial teórico, muitos trabalhos apontam a importância do
desenvolvimento de aulas práticas no ensino de Biologia, onde os saberes estão inclusos no processo
de ensino e aprendizagem ativa. Assim sendo, o professor através dessas metodologias pode
proporcionar várias interações entre o discente e as teorias (BONZANINI; BASTOS, 2004).

Constatouse que apesar dos dois professores reconhecerem a importância e necessidade das
atividades experimentais, na maioria das vezes eles não proporcionam a sua realização, o que foi
percebido a parti das falas dos alunos, quando eles foram questionados sobre as vivências de aulas
práticas na escola:

Não. Nunca participei por falta de um laboratório adequado para os experimentos de
ciências. (Aluno 3)

Não. Porque nunca tivemos aulas experimentais. (Aluno 5)

Não. Porque nunca participei por falta de estrutura e de um laboratório na escola. (Aluno 7)

Sim. Educação Física, somente. E eu gosto porque com elas aprendo sobre saúde e prática
nos exercícios. (Aluno 8)

Não. Pois temos só um laboratório de informática mesmo assim não usamos. (Aluno 14)

Não. Por não ter oportunidades para isso no colégio, não só oportunidades como também
estrutura para acontecer. (Aluno 15)

Nunca tive uma atividade experimental. (Aluno 18)

Nunca participei e muito menos tive a oportunidade. (Aluno 24).

A discordância entre a importância dada pelos docentes, e a pouca ou nenhuma realização destas
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tarefas na prática pedagógica deles, pode ser reflexo de uma percepção, na qual para haver aulas
práticas experimentais, a escola deve apresentar um laboratório específico de Ciências. O que pode
ser também evidenciado nas falas dos alunos:

Estimula o aprendizado. Mas, sem laboratório é difícil praticar. (Aluno 8)

Sim, mas com as condições do nosso Colégio não temos a oportunidade de praticá-las. (Aluno
11)

A ideia apresentada por estes alunos corresponde à opinião dos outros participantes ao concordarem
que para o professor realizar um experimento, há necessidade de um laboratório e de equipamentos
específicos. Todavia, dada à precariedade da estrutura física e pedagógica das escolas, os professores
poderiam buscar soluções alternativas. Reconhecese mediante a uma análise bibliográfica que, de
acordo com estudiosos da temática, para a realização de práticas de laboratório, não é preciso
necessariamente de aparelhos e equipamentos caros e aprimorados. Mesmo com ausência de recursos
especializados para realizar experimento, é possível executar o mesmo, de acordo com a realidade de
cada instituição, que o docente faça adequações nas suas aulas práticas aproveitandose de material
existente e, ainda, utilize recursos de baixo custo e de fácil acesso. (CAPELETTO, 1992 APUD
POSSOBOM; OKDA; DINIZ, 2003).

Vale ressaltar que a ideia de experimentação como atividade exclusiva das aulas de laboratório, nas
quais os alunos recebem uma receita e seguem à risca todos os detalhes, com resultados previamente
conhecidos não condiz com o ensino atual (BRASIL, 1999), é necessário promover momentos de
reflexão e contribuir para elaboração de argumentos a partir de momentos de debates.

A forma como a experimentação deve ser usada dependerá muito da habilidade e do conhecimento
do professor para saber quais atividades deverão ser monitorados, quais os fenômenos deverão ser
explorados e que conceitos serão estudados em cada experimento. Desse modo, os PCN enfatizam
que:

(...) As habilidades necessárias para que se desenvolva o espírito
investigativo nos alunos não estão associadas a laboratórios modernos, com
equipamentos sofisticados. Muitas vezes, experimentos simples, que podem
ser realizados em casa, no pátio da escola ou na sala de aula, com materiais
do diaadia, levam a descobertas importantes. (BRASIL, 2002, p. 57)

Quanto à realização das aulas experimentais e os fatores que mais os motivaram a promovêlas, os
professores comentaram:

Às vezes. A necessidade de trabalhar com alunos alguns experimentos caseiros.

Ex.: o resultado de como fazer um bolo:

- Misturas: Homogêneas; heterogêneas.

- As feiras de ciências (funcionam como um grande laboratório). (PB1)

Sim. Em escola que possui laboratório. Os fatores que me motivaram foram: a formação e o
despertar do alunado nas aulas. (PB2)

Alguns alunos (85% dos participantes) afirmaram que nunca tinham participado de atividades
experimentais. Contudo, demonstraram interesse por este tipo de atividade, ressaltando a
contribuição que a mesma oferece no processo de aprendizagem, reconhecendo sua importância na
relação entre a teoria e a prática.
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Tenho conhecimento de coisas novas, que não se pode fazer em sala de aula. (Aluno um)

Ajuda no entendimento do assunto e as aulas se tornam mais descontraídas. (Aluno 2)

Aprendemos, só assim pegamos conhecimento e prática do que a atividade ensina. (Aluno 8)

Analisa a nossa capacidade de aprender a teoria na prática, pois assim o nosso conhecimento
se abrange. (Aluno 13)

Contribui o aumento dos meus conhecimentos, para que mais a frente pode me ajudar muito.
(Aluno 15)

Porque ajuda no desenvolvimento do aluno. (Aluno 17)

É fundamental para comprovar as teorias aprendidas em sala de aula. (Aluno 21)

Com elas podemos aprender na prática tudo o que nos foi passado na teoria dentro da sala de
aula. (Aluno 24)

O objetivo fundamental das atividades experimentais é promover interações sociais que tornem as
explicações mais acessíveis e eficientes para os educandos (GASPAR, 2003). Sendo assim, as
atividades experimentais devem partir de um problema, de uma questão a ser respondida. Cabe ao
professor orientar os alunos na busca de respostas, valorizando as interações dialógicas e
esclarecendo as diferentes possibilidades de resultados. As dúvidas expostas favorecem
circunstâncias para os discentes desenvolverem possibilidades, de analisar os resultados obtidos nos
experimentos, reproduzir os efeitos encontrados em sua investigação científica, acima de tudo
interpretar as hipóteses que sugiram fora do seu foco de estudo e utilizar as conclusões diante dos
resultados esperados. A liberdade que a atividade experimental proporciona no processo de
aprendizagem ao aluno é de uma imensidão, ao mesmo tempo em que facilita a construção e a
compreensão do saber do mesmo (BRASIL, 1999).

Tamir (1977), conforme citado por Santos (2014), apresenta a diferença entre dois tipos de atividade
experimental: os de observar e os de investigar. Sendo que antes de tudo o docente é responsável em
apresentar atribuição ao discente, relacionada a tarefas antecedentes, dá as instrumentações
necessária para os mesmos executar.

Contudo, a atual realidade das aulas experimentais, demonstra que os docentes continuam conceder
meta, que incentiva a executar prática experimental, por meio de métodos tecnológicos e o
ensinamento do mesmo, entretanto, não foca em uma formação de concepção que torna maior a
capacidade e qualidade, assim predomina entre os educadores o olhar rudimentar em relação às aulas
práticas, onde o objetivo principal é estimular o educando, favorecendo a participação ativa dos
alunos, obtendo assim maior rendimento escolar e ampliando o conhecimento tecnológico
(BONZANINI; BASTOS, 2004 apud OLIVEIRA; COSTA 2016).

Mesmo percebendo a inexistência de aulas experimentais, os professores participantes da pesquisa
afirmam que é possível notar uma diferença de comportamento dos alunos quando estão no
laboratório e na sala de aula. Diante disso, percebese que a oferta de algo diferente no ambiente
escolar desperta mais o interesse dos alunos, chamando a atenção para uma nova estratégia de ensino
da qual eles não estão acostumados em sua rotina didática. Ficam mais atentos ainda se forem
agentes ativos neste processo, sendo desafiados a fazer as experimentações.

Quando os professores foram indagados se era possível notar uma diferença na aprendizagem do
aluno em relação a aula prática, eles responderam que “sim”, remetendo ao que foi observado no
embasamento teórico feito anteriormente.
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Quando ocorre a aula prática há uma motivação, onde o aluno aprende e ocorre de fato uma
aprendizagem. Assim ao chegar aos resultados de uma experimentação é possível que o aluno
compreenda o fenômeno químico ao utilizar os conhecimentos teóricos para realização da
experiência. (PB1)

Sim. Com as aulas práticas os alunos aprendem de forma significativa. Ficam mais atentos em sala
de aula. (PB2)

Percebese que muitos professores concordam com a importância da experimentação para o processo
de ensino e aprendizagem. Eles também acreditam ser ela uma forma de motivar e estimular os
alunos a assistirem as aulas, como também ser uma maneira mais fácil e prática deles associarem os
conceitos estudados em sala de aula com as situações do seu diaadia (LIMA, 2004).

Em contrapartida, muitos alunos por não terem acesso a esta metodologia de ensino demonstraram
desânimo, pensamento negativo, quanto às outras formas de construção do conhecimento diferente
do tradicional.

Se a política brasileira tivesse prioridade pela Educação, teria colégio adequado para cada
cidadão. (Aluno 3)

Nenhuma porque nunca teremos esse tipo de aulas. (Aluno 4)

Não sei, nunca participei. (Aluno 22)

Um privilégio do qual eu nunca tive. (Aluno 23)

Diante disso, vale ressaltar a importância do planejamento no processo de ensino e aprendizagem,
em que as atividades experimentais possuam objetivos claros, selecionados e definidos para
professores e para alunos.

Considerando a necessidade da participação ativa dos educandos no processo de ensino e
aprendizagem, vale ressaltar a necessidade de melhoria tanto das políticas públicas quanto
pedagógicas, nas quais devem estar voltadas para a oferta de um ensino gratuito de qualidade. É
visível a decadência da estrutura física das instituições públicas de ensino, a desvalorização dos
profissionais, assim como o engavetamento do PPP (Projeto Político Pedagógico), são alguns dos
inúmeros problemas que dificultam a inserção de novas práticas didáticas no ambiente escolar.

Assim, diante de tudo que foi dito pelos participantes da pesquisa reafirmase a ideia de que as
atividades experimentais e investigativas podem estimular os educandos a continuar na busca do
conhecimento, desenvolvendo a capacidade que o ser humano tem de aprender e criar.

5-CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do estudo realizado, é possível afirmar que a presente pesquisa possibilitou o conhecimento
de uma dada realidade e que por meio da leitura de diferentes textos foi possível compreendêla.
Quanto às informações oferecidas pelos alunos, verificouse que estes reconhecem a importância da
experimentação no processo de construção do conhecimento, enfatizando em vários momentos a
necessidade da prática para compreender a teoria, ao mesmo tempo em que desejam participar de
aulas mais atrativas. Percebese também a relação que tanto os professores quanto os alunos fazem
da experimentação com o laboratório, considerando a relevância de um espaço físico, como um meio
de viabilizar as atividades experimentais. Contudo, estudiosos ressaltam que esta prática vai além de
experiências em laboratórios, podendo também ser realizadas dentro da sala de aula.
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Apesar dos docentes afirmarem que as aulas experimentais contribuem significativamente nos
processos de ensino e aprendizagem, diante da afirmação dos alunos constatouse que pouco tem
sido feito para efetivar esta prática. Deste modo, entendese que os professores devem buscar
maneiras concretas e inovadoras que venham a proporcionar uma aprendizagem no ensino de
Biologia mais condizentes com as necessidades sociocultural e científica dos alunos, por meio da
experimentação problematizada, com ou sem laboratório.

Quanto ao problema de não existir um laboratório no ambiente escolar, percebese a desvalorização
da educação pública no Brasil, decorrente da má administração dos recursos públicos. Entretanto,
reconhecese que apenas um laboratório bem estruturado não resolve o problema do ensino de
Biologia, enquanto os docentes continuarem com uma visão simplista a respeito da experimentação,
considerandoa como uma estratégia para comprovar leis e teorias. Portanto, para superar este
obstáculo fazse necessário um conjunto de medidas a serem tomadas visando significativas
melhorias, partindo deste a estrutura física e pedagógica da escola até a formação inicial e continuada
de professores.
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