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Resumo 

Dentro de uma imagem construtivista a experimentação apresenta características 

peculiares, como o uso de conhecimentos prévios, dialogo, reflexão, problematização, 

interdisciplinaridade, e relações ao cotidiano, apresentando-se como uma atividade de 

investigação, em que o aluno deve refletir, discutir, explicar e relatar, caracterizando assim 

uma investigação científica Este trabalho tem como objetivo promover aprendizagem 

significativa do conteúdo de microbiologia, considerado um conteúdo abstrato, através de 

atividades empíricas se utilizando do método por investigação, desmistificando a informação 

de que microrganismos são apenas agentes patogênicos ao focar ecologia e importância 

econômica de alguns desses seres, e sensibilizando quanto à importância da higienização 

correta dos alimentos ingeridos crus. Abordagem foi realizada no 2º ano do ensino médio em 

uma escola pública, conveniada ao PIBID/UFRN/Biologia. Concretizada pela aplicação de 

duas atividades experimentais baseadas na problematização: “Agora eu vi, realmente 

existem!” e “Comer, comer para poder crescer”. Os experimentos foram realizados em aulas 

diferentes e caracterizam-se em sensibilização da higienização de alimentos consumidos crus, 

e análise da função e importância econômica de alguns microrganismos. A exposição do 

estudante a um problema em que ele pode vivenciar no se dia-a-dia o encoraja a envolver-se 

no seu próprio processo de aprendizagem, além de orientá-lo a aplicar o conhecimento 

adquirido em situações práticas, desenvolvendo desta forma habilidades especificas que 

possibilitem a continuidade de sua educação. Concluímos então que utilização de atividades 

experimentais realizadas pelo método de investigação gera aprendizagem de procedimentos e 

atitudes, além da aprendizagem de conceitos/conteúdos. 
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Introdução 

O desenvolvimento de atividades empíricas no ensino de ciências é inquestionável, 

pois se apresenta como uma importante ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, 

unindo teoria a prática. Estudos e pesquisas vêm sendo realizadas com o intuito de investigar 

a experimentação em sala de aula para poder entender a importância dessas atividades como 

ferramenta de ensino e seus resultados na construção do conhecimento (SILVA et al., 2007). 

No entanto, à experimentação não é uma ferramenta utilizada com frequência nas 

escolas publicas, uma vez que ainda encontramos em sua realização inúmeras dificuldades, 

tanto do ponto de vista estrutural de algumas escolas, quanto em relação aos professores e 

estudantes, durante o desenvolvimento e os efeitos dessas atividades. 

A experimentação mostra que as teorias científicas não surgem do nada, que os 

estudiosos analisam os fenômenos testando, acertando, concluindo, se enganando (SILVA et 

al., 2007). Contudo as atividades experimentais são geralmente desenvolvidas como receitas 

de bolo, que devem ser seguidas de acordo como se pede, contribuindo muito pouco para o 

desenvolvimento e habilidades dos alunos, como a percepção e o questionamento 

(MOREIRA; DINIZ, 2003). Atuando, desta forma, diferentemente do contexto dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Ciências Naturais, os quais evidenciam alguns 

tópicos indispensáveis para uma boa atividade experimental, segundo esse documento: 

 

...é muito importante que as atividades não se limitem a nomeações e manipulações 

de vidrarias e reagentes, fora do contexto experimental. É fundamental que as 

atividades práticas tenham garantido o espaço de reflexão, desenvolvimento e 

construção de ideias, ao lado de conhecimentos de procedimentos e atitudes. 

Como nos demais modos de busca de informações, sua interpretação e proposição 

são dependentes do referencial teórico previamente conhecido pelo professor e que 

está em processo de construção pelo aluno. Portanto, também durante a 

experimentação, a problematização é essencial para que os estudantes sejam guiados 

em suas observações. (BRASIL, 1998) 

  

 Dentro desta imagem construtivista a experimentação apresenta características 

peculiares, como o uso de conhecimentos prévios, dialogo, reflexão, problematização, 

interdisciplinaridade, e relações ao cotidiano, apresentando-se como uma atividade de 

investigação, em que o aluno deve refletir, discutir, explicar e relatar, caracterizando assim 

uma investigação científica (AZEVEDO, 2004). 



 As atividades investigativas fazem com que os alunos participem mais, elaborem 

hipóteses sobre o fenômeno ou fato, analisem os resultados obtidos, discutam entre si, façam 

conexões entre as novas descobertas e os conhecimentos prévios e se posicionem diante do 

novo conhecimento alcançado.  

 Segundo Azevedo (2004), a problematização nessas atividades proporciona ao aluno a 

aprendizagem por meio da interação entre pensar, sentir e fazer, desenvolvendo habilidades e 

capacidade de raciocínio, flexibilidade, argumentação, astúcia e ação, favorecendo, além de 

atitudes, valores e normas, a aprendizagem de fatos e conceitos. De acordo com a mesma 

autora, não devemos esquecer que, o processo de construção do conhecimento é tão 

importante quanto o produto, e por tanto a investigação tem o papel e proporcionar mudanças 

tanto no aluno como na prática do professor. 

 Diversos conceitos em microbiologia são abstratos e por isso são considerados de 

difícil aprendizagem em biologia. Desta maneira, atividades empíricas se utilizando do 

método por investigação possibilita a desmistificação da informação de que microrganismos 

são apenas agentes patogênicos, e sensibilizar quanto à existência e importância de outros 

usos dos microrganismos na vida cotidiana.  Neste sentido, este trabalho tem como objetivo 

promover aprendizagem significativa de conteúdos de microrganismos usando a abordagem 

do ensino por investigação.  

 

Metodologia 

 Este trabalho faz parte de um Projeto intitulado “Experimentando o Mundo dos 

Microrganismos” desenvolvido pelo subprojeto Biologia do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação a Docência da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – PIBID/UFRN, o 

qual possui como meta produzir um manual de experimentos de fácil aplicabilidade e de 

baixo custo, com intuito de auxiliarem os docentes de biologia das escolas conveniadas. 

A ação “Experimentando o Mundo dos Microrganismos” foi desenvolvida na Escola 

Estadual Lourdes Guilherme, na cidade do Natal/RN, realizada com a turma do 2º ano o 

ensino médio. A turma é constituída de 27 alunos, com idade média entre 15 e 20 anos, sendo 

turma única no turno vespertino, gênero sexual igualmente distribuído. 

 As atividades desta ação consistem em criar ou adaptar propostas de experimentos já 

existentes na literatura abordando o método de ensino por investigação. Para isso, foram 

adaptados dois experimentos já existentes na literatura para que fossem abordados de forma 

que atendessem as características de atividade empírica investigativa. De forma geral, foi 



elaborado um roteiro contendo uma problematização para gerar hipóteses, sugerir atividade 

experimental para tratamento científico dos dados e acompanhamento da sequência de 

eventos com questionamentos dos resultados, gerando assim uma aprendizagem significativa. 

Neste contexto foram organizados os experimentos: “Agora eu vi, realmente existem!”, e 

“Comer, comer para pode crescer!”.  

 A atividade “Agora eu vi, realmente existem!”, é um experimento que consiste em 

observar ao microscópio bactérias e protozoários existentes em alimentos consumidos crus, 

enfatizando a higienização desses alimentos, como forma de não contrair doenças (Figura 1). 

Já a atividade “Comer, comer para pode crescer!”, consiste em analisar o processo de 

fermentação do pão, verificando o que ocorre com o fermento biológico durante o processo de 

fermentação, analisando a sua função e a importância na economia (Figura 2).  

  

 

Os experimentos foram realizados como uma das atividades de uma sequência didática 

sobre os seres microscópicos, onde foram discutidas de maneira ampla as características dos 

vírus, bactérias, protozoários e fungos, comentando onde são encontrados, quais a formas 

existentes, como se reproduzem, a relação desses seres com a saúde, ecologia, indústria e 

economia. 

 As atividades experimentais foram organizadas de forma a incluir os passos do ensino 

por investigação no qual inicia com uma situação-problema acessível ao entendimento dos 

alunos, a fim de gerar interesse e proporcionar uma concepção preliminar da atividade a ser 

desenvolvida. Em seguida é proposto o estudo qualitativo da situação-problema para instigar 

os alunos a explicitar suas ideias prévias e conduzir a formulação de hipóteses de trabalho e 

de outros problemas. O próximo passo consiste em orientar os alunos no tratamento científico 

dos problemas propostos e sugerir a elaboração da metodologia de investigação.  Nesta etapa, 

os alunos fazem a constatação das hipóteses por meio de experimentação e a análise dos 

Figura 1 - Material utilizado no 

experimento – Agora eu vi, realmente 

existem! 

 

Figura 2 - Material utilizado no 

experimento – Comer, comer para 

poder crescer! 

 



resultados obtidos.  A última etapa deste método inclui a proposição de novas situações de 

aprendizagens para sistematizar o novo conhecimento adquirido pelos alunos.  

 

Resultados e Discussão 

 As atividades foram realizadas em momentos diferentes, participando do primeiro 

experimento 20 alunos, tendo uma excelente participação de todos, demonstraram bastante 

interesse na atividade, os questionamentos foram muito bem respondidos verbalmente, porém 

os alunos tiveram muita dificuldade em colocar no papel as hipóteses e o provável teste a ser 

verificado para comprovar as hipóteses. No segundo experimento só compareceram 14 

alunos, e apenas 12 devolveram seus roteiros, tendo também uma excelente participação, 

verbalmente todos os alunos foram bem dinâmicos, mais uma vez a dificuldade ficou em 

passar para o papel as hipóteses e os testes, contudo, os resultados e a conclusão em ambos os 

experimentos foram satisfatórios.   

 

Experimento 1: Agora eu vi, realmente existem! 

 A problematização neste experimento se refere aos riscos de consumir alimentos crus 

preparados fora de casa e nas residências, sendo questionados quais seriam as prováveis 

causas da contaminação de alimentos preparados em casa, já que prepara-los não garante 

isenção de contaminação.  

 Durante o desenvolvimento do experimento os alunos se mostraram interessados e 

participativos, quando questionados quanto as prováveis causas da contaminação dos 

alimentos foi unanime a resposta, e de total acordo entre o grupo, porém ao responder no 

relatório a mesma pergunta na forma de hipóteses às respostas foram as mais diversas 

possíveis. As respostas foram bem simples, algumas corretas, outras incompletas, tais como: 

existência de bactérias, fungos, vírus e protozoários; falta de higiene; mau armazenamento 

dos alimentos; existência de microrganismos que contaminam a água e os alimentos; se não 

lavar bem os alimentos antes de consumi-los; higienização dos alimentos evita possíveis 

doenças.  

 Quando pedido sugestões para comprovar ou testar as hipóteses, foi à parte em que os 

alunos sentiram maior dificuldade, tanto verbalmente quanto escrita, sendo necessários mais 

questionamentos nesse momento, tendo respostas escritas como: alimento bem lavado e 

alimento não lavado; lavar os alimentos e manter a água limpa; analisar através do 

microscópio uma fruta bem lavada e outra que não tenha sido bem lavada; e algumas 



respostas incompletas como: fazer uma boa higienização dos alimentos; o alimento que está 

lavado; se não lavarmos vamos ficar contaminados; com um microscópio. 

 Nessa primeira etapa da atividade os alunos desconheciam que iríamos realizar um 

experimento (Figura 3), pois não se encontravam com o roteiro contendo as orientações do 

mesmo, apesar da dificuldade em elaborar um teste para comprovar as hipóteses da 

problematização, a analise dos resultados obtidos foi satisfatória.  

 

Foram observadas ao microscópio lâminas, elaboradas por um grupo de voluntários, 

da solução da lavagem de folhas de alface higienizadas corretamente e de folhas de alface não 

higienizadas (Figura 4), sendo questionados aos alunos o que visualizaram nas lâminas feitas 

com as duas lavagens, e qual a importância de lavar os alimentos crus antes de ingeri-los. Pelo 

fato de termos apenas um microscópio a nossa disposição, pela falta de manuseio dos alunos, 

e o desconhecimento dos mesmos em procurar e identificar os seres ao microscópio, foi 

necessária intervir deixando as lâminas no ponto de serem visualizadas. Obtivemos respostas 

bem simples quanto à importância da higienização dos alimentos, tais como: para eliminar os 

microrganismos; para não se contaminar; para beneficiar nossa saúde; para não adquirir 

doenças; para não causar mal estar no nosso organismo e prejudicar nossa saúde. 

 Visto que o Brasil é um país com problemas sérios de educação, saneamento básico, 

higiene e alimentação, fatores estes altamente favoráveis ao prevalecimento dos efeitos do 

mundo microbiano, se faz necessário e urgente à aprendizagem significativa dos conceitos 

básicos da microbiologia abordada no ensino médio, e a aplicação de formas alternativas para 

o ensino de microbiologia pode ser utilizada como um instrumento a mais nesse processo 

(PRADO et al., 2004). 

Figura 3 - Participação dos alunos durante os procedimentos do experimento 

“Agora eu vi, realmente existem”. A) Lavagem da alface. B) Corando as lâminas. 

 

B A 



 

Experimento 2: Comer, comer para pode crescer! 

 Neste experimento, a problematização foi baseada na fabricação do pão, comparando 

os pães de antigamente, os quais eram achatados, duros e secos, com os pães de hoje, fofos e 

macios, onde o questionamento estava justamente baseado no que deixa os pães de hoje dessa 

forma. 

 Assim como no primeiro experimento os alunos foram participativos e interessados, e 

também tiveram dificuldades em elaborar as hipóteses mesmo apresentando argumentos 

corretos durante a discussão da problematização (Figura 5). Surgiram hipóteses do tipo: o 

fermento que faz a massa inchar; por causa da reação do fermento na massa; uso do 

fermento; por causa da fermentação; incha pelo processo de fermentação.  

 

Na etapa da elaboração da metodologia de investigação os alunos foram muito bem 

quando propuseram preparar uma massa de pão com fermento e outra não, interligando ao 

Figura 4 – Análise dos resultados do experimento “Agora eu vi, realmente 

existem”. A) Lâminas elaboradas pelos alunos. B) Observação ao microscópio.  

 

A B 

Figura 5 - Participação dos alunos no experimento “Comer, comer para poder crescer”. 

A) Demonstrando os materiais utilizados no experimento. B) Realizando o 

experimento.  

 

A B 



conhecimento adquirido no primeiro experimento, porém desconheciam o processo de 

fermentação, da necessidade de uma fonte de energia como o açúcar para que o processo 

fosse realizado. Não foi nenhum pouco satisfatório a analise da sugestão do teste, tendo como 

resposta geral a frase “estudando o fermento”, mais não responderam como poderia ser feito 

isso, mesmo depois da discussão do assunto.  

 Em relação aos questionamentos sobre os resultados obtidos nas misturas (contendo 

fermento e água; fermento, sal e água; fermento, açúcar e água), em que as respostas se 

referiam as observações dos balões presos na boca dos tubos, se inflaram ou não inflaram 

devido à liberação de gases do processo de fermentação, se encontravam todas corretas 

(Figura 6). Porém tais respostas eram apenas baseadas nas observações, não exigiam 

conhecimentos prévios, contudo a questão posterior pedia que baseado nas observações feitas 

fosse explicado o papel do fermento nas massas de pães, nenhuma resposta foi completa, 

obtendo respostas do tipo: o contato com o açúcar produz gases e faz a massa inchar; tem o 

papel de inchar; libera gás por causa do fermento. 

 

No roteiro deste experimento ainda continha duas questões, uma em que pedia para ser 

diferenciada a composição do fermento químico e do fermento biológico, sendo analisada 

através da observação à reação dos alunos ao descobrirem que o fermento biológico era 

composto por apenas um elemento, o Saccharomyces cerevisae, uma levedura (fungo), um ser 

vivo e por isso, esse fermento ser considerado biológico.  

  Como forma de propor nova situação de aprendizagem para sistematizar o novo 

conhecimento foi proposto uma pesquisa sobre a fermentação das bactérias na formação do 

iogurte. No entanto, apenas um aluno realizou esta etapa impossibilitando uma avaliação 

consistente e realística da aprendizagem destes conceitos. 

Figura 6 – Resultado do experimento “Comer, comer para poder crescer”.  

 

 



 Sobre o ensino de microbiologia Magalhães (2007) enfatiza que a aula prática é 

essencial, contudo não pode nem deve ser apenas demonstrativa, seu conteúdo deve ter caráter 

cientifico e seguir metodologias e análise cientifica, e nem sempre necessitam de 

equipamentos laboratoriais, podendo ser desenvolvidas com materiais alternativos. 

A problematização permitiu aos alunos a utilização de seus conhecimentos prévios, 

possibilitando dessa forma a reflexão, uma vez que a formulação do problema esta 

relacionado ao cotidiano. As discussões que levariam a um diálogo e reflexão partiram do 

pressuposto que os alunos já tinham certo conhecimento sobre o tema, o que possibilitaria a 

esses alunos tentarem construir testes que poderiam comprovar suas hipóteses. Entretanto, 

essa etapa foi a que os alunos mostraram maior dificuldade, isso provavelmente se deva a 

falta de conhecimento dos alunos sobre os métodos científicos, tão poucos divulgados nas 

aulas de ciências.  

No ensino por investigação é fundamental que o professor deva conhecer bem o 

assunto para poder propor questões que levem o aluno a pensar, verbalizar e escrever suas 

ideias, valorizando as respostas certas, questionando as erradas e tendo o cuidado de não 

excluir do processo o aluno que errou (AZEVEDO, 2004).  

A exposição do estudante a um problema em que ele pode vivenciar no se dia-a-dia o 

encoraja a envolver-se no seu próprio processo de aprendizagem, além de orienta-lo a aplicar 

o conhecimento adquirido em situações práticas, desenvolvendo desta forma habilidades 

especificas que possibilitem a continuidade de sua educação (MAGALHÃES, 2007). 

 

Considerações finais 

A realização de atividade experimental usando a abordagem do ensino por 

investigação se mostrou uma ferramenta motivadora, pois proporcionou aos alunos que 

apenas comparece a sala de aula para receber informações e processa-las da maneira que 

querem, a participar efetivamente do seu próprio processo de aprendizagem através da 

descoberta, das novas ideias, da comprovação e não apenas da teoria. A forma como a 

experimentação deve ser usada vai depender da habilidade e do conhecimento do professor, 

mais para que os objetivos sejam alcançados é preciso que as atividades estejam enquadradas 

dentro de uma perspectiva construtivista. 

Podemos dizer, portanto, que a utilização de atividades experimentais realizadas pelo 

método de investigação gera não somente aprendizagem de conteúdos, mas também de 

procedimentos e atitudes.  

 



Referencias 

AZEVEDO, M. C. P. S. Ensino por Investigação: Problematizando as Atividades em Sala de 

Aula. In: Ensino de Ciências: Unindo a Pesquisa e a Prática. São Paulo: Thomson, Cap. 2, p. 

19-34, 2004.  

 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências 

Naturais. Brasília: MEC/SEF, 138p, 1998.  

 

MAGALHÃES, M. A. D. Aspectos relacionados ao ensino e aprendizagem de conteúdos de 

microbiologia no ensino médio.  Monografia (Especialista em Microbiologia) - Curso de 

Ciências Biológicas, Programa de Pós-graduação em Microbiologia do ICB, UFMG, Belo 

Horizonte, 2007. 

 

MOREIRA, M. L.; DINIZ, R. E. S. O laboratório de Biologia no Ensino Médio: infraestrutura 

e outros aspectos relevantes. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – Pró-Reitoria 

de Graduação (org.), Núcleos de Ensino. São Paulo: Editora da UNESP, p. 295-305, 2003. 

 

PRADO, I. A. C.; TEODORO, G. R.; KHOURI, S. Metodologia de ensino de microbiologia 

para ensino fundamental e médio. Anais do VIII Encontro Latino Americano de Iniciação 

Cientifica e IV Encontro Latino Americano de Pós-Graduação – Universidade do Vale do 

Paraíba – UNIVAP. São José dos Campos – SP, p. 127-129, 2004. 

 

SILVA, C. P.; DYNA, E. R. S.; SILVA, J F.; DIAS, L. A.; OLIVEIRA, M. A. L. M.; 

ALMEIDA, R. A.; FEDORENKO, T. G. Atividades Experimentais. XVII Simpósio Nacional 

de Ensino de Física – O ensino de física e sustentabilidade. São Luis: UEMA/UFMA/CEFET 

– MA, 2007. 

 

 

 

 
 


