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RESUMO 

 

 

Recentes pesquisas têm revelado que boa parte dos professores de Biologia acredita 

que a utilização das atividades experimentais como instrumento didático seria a solução na 

melhoria do ensino-aprendizagem nessa disciplina. No entanto, existem alguns estudos que 

sinalizam a não eficácia dessas aulas práticas no que diz à construção do conhecimento 

científico. Afirmam ainda que, apesar desse entusiasmo dos docentes, elas são pouco 

utilizadas no Ensino Médio. Diversos trabalhos apontam como causa dessa baixa frequência 

dificuldades de natureza pedagógica, tais como ausência de infraestrutura razoável nos 

laboratórios (a falta de equipamentos, reagentes, vidrarias e insumos); o despreparo dos 

professores em relação ao planejamento e desenvolvimento das aulas; o grande número de 

alunos por turmas; insatisfação salarial por parte dos docentes, entre outras; apontam também 

dificuldades de natureza epistemológica, ou seja, os tipos de visão que professores trazem 

consigo acerca das ciências e das atividades experimentais. Nesse sentido, o nosso estudo 

objetivou elucidar se esse cenário perpassa em escolas de nível médio do estado do Rio 

Grande do Norte – Brasil. No processo investigativo utilizamos um universo amostral 

constituído por vinte instituições de ensino, divididas em dois grupos: cinco escolas federais 

da rede do IFRN – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte, sendo duas delas em Natal e três no interior do estado. O segundo grupo é representado 

por quinze escolas da rede estadual localizadas na Região Metropolitana do município de 

Natal. Os objetivos da pesquisa foram realizar a caracterização das escolas em relação aos 

espaços disponíveis para as atividades experimentais; identificar as dificuldades apontadas 

pelos professores na realização dessas atividades e conhecer a concepções dos docentes sobre 

atividades experimentais de Biologia. Foram utilizados como instrumento de coleta de dados 

um questionário que contemplava questões objetivas e subjetivas, e uma entrevista 

semiestruturada com auxílio de um gravador de voz. A análise dos dados e a observação in 

loco permitiram que se constatasse que as escolas federais apresentam melhores condições 

físicas em relação aos espaços destinados à execução das atividades experimentais, quando 

comparadas às escolas estaduais. Outro ponto sinalizado é o fato de que os professores das 

escolas federais dispõem de maior tempo para planejar as atividades experimentais; são mais 

bem remunerados e suas instituições estão contempladas com uma política de capacitação que 

possibilita ascensão salarial. Entretanto, todas essas vantagens e benefícios não se mostram 

numa frequência de maior expressividade em relação ao desenvolvimento das atividades 

experimentais quando comparados aos professores das escolas estaduais. Tanto os professores 

das escolas federais como os da rede estadual de ensino apontaram como sendo as principais 

dificuldades para a realização de atividades experimentais questões inerentes à infraestrutura 

como a falta de reagentes, equipamentos e matérias de consumo. Isso nos leva a inferir que 

existem outros problemas que talvez possam ter permanecido implícitos na pesquisa como a 

falta de habilidade tanto no planejamento como no desenvolvimento das atividades 

experimentais. Quanto às concepções sobre as atividades experimentais, verificamos em 

grande parte dos pesquisados uma visão empírico-indutivista de Ciência, possivelmente 

herdada durante toda sua formação acadêmica e obviamente essa ótica refletiu no modo como 

planejam e realizam as atividades experimentais com seus alunos. 

 

Palavras chaves: Atividades experimentais. Ensino de biologia. Concepções de professores. 

 

 



ABSTRACT 

  

  

Recent research has revealed that the majority of Biology teachers believe the practice 

of experimental activities as a didactical means would be the solution for the improvement of 

the Biology teaching-learning process. There are, however, studies which signal the lack of 

efficiency in such practice lessons as far as building scientific knowledge is concerned. It is 

also said that despite the enthusiasm on the teachers‟ part, such classes are rarely taught in 

high school. Several studies point pedagogical difficulties as well as nonexistence of a 

minimal infrastructure needed in laboratories as cause of low frequency in experimental 

activities. The poor teacher performance in terms of planning and development of classes; the 

large number of students per class; lack of financial stimulus for teachers are other reasons to 

be taken into account among others, in which can also be included difficulties of 

epistemological nature. That means an unfavorable eye of the teacher towards experimental 

activities. Our study aimed to clarify if such scenario is generalized in high schools 

throughout the state of Rio Grande do Norte – Brazil. During our investigation a sample of 

twenty teaching institutions were used. They were divided in two groups: in the first group, 

five IFRN- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

schools. Two of those in Natal, and the other three from the country side. The second group is 

represented by fifteen state schools belonging to the Natal metropolitan area. The objectives 

of the research were to label schools concerning laboratory facilities; to identify difficulties 

pointed by teachers when performing experiment classes, and to become familiar with the 

conceptions of the teachers in regarding biology experiment classes. To perform such task, a 

questionnaire was used as instrument of data collecting. It contained multiple choice, essay 

questions and a semi-structured interview with the assistance of a voice recorder.   The data 

analysis and the in loco observation allowed the conclusion that the federal schools do present 

better facilities for the practice of experimental activities when compared to state schools. 

Another aspect pointed is the fact that teachers of federal schools have more time available for 

planning the experiments; they are also better paid and are given access a career development, 

which leads to better salaries. All those advantages however, do not show a significantly 

higher frequency regarding the development of experiments when compared to state school 

teachers.  Both teachers of federal and state schools pointed infra-structure problems such as 

the availability of reactants, equipments and consumption supplies as main obstacle to the 

practice of experiments in biology classes. Such fact leads us to conclude that maybe there are 

other problems not covered by the questionnaire such as poor ability to plan and execute 

experimental activities. As far as conceptions about experimental activities, it was verified in 

the majority of the interviewees a inductive-empiric point of view of science possibly 

inherited during their academic formation and such point of view reflected on the way they 

plan and execute experiments with students. 

  

Key words: Experimental activities. Biology teaching. Teacher conceptions.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Apresentar e delimitar um objeto de estudo de uma pesquisa de mestrado no contexto 

do Ensino de Ciências da Natureza e Matemática não é uma tarefa fácil, já que são muitas as 

ideias e possibilidades de pesquisa que se apresentam no contexto escolar.  Nossa atenção se 

volta para o uso de atividades experimentais no ensino de Biologia, em escolas públicas 

estaduais e federais do Estado do Rio Grande do Norte (RN), sendo que as escolas estaduais 

estudadas limitam-se geograficamente à região urbana de Natal-RN, e as federais estão 

localizadas na cidade do Natal e em alguns municípios do interior do Estado. Estas últimas 

compõem o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN) onde atuamos como professor de Biologia desde 2003. 

 O nosso ingresso, na Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

(PPGECNM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), foi inevitável, não 

somente pelo interesse pessoal em uma formação pós-graduada, mas em virtude de, nesse 

programa,  termos  a possibilidade de explorar de forma contextualizada as diversas questões 

que nos causam inquietação no âmbito da profissão docente em Biologia. 

A volta do olhar específico para a experimentação no ensino de Biologia é a 

culminância de preocupação construída na história de nossa vida acadêmica e docente. Nessa 

ótica, pretendemos externar o acúmulo de lacunas deixadas pela vivência no processo de 

ensinar e aprender Biologia e a percepção de que se faz necessário olhar criticamente a 

construção do conhecimento adquirido, a forma como foi apropriado e, posteriormente, 

repetido na atividade docente, exercida pelo profissional que nos tornamos. Significa dizer que 

não satisfeito com o aprendido e repetido, buscamos a superação e a construção do 

conhecimento biológico de forma mais significativa e contextualizada no cotidiano.   

O interesse pela Biologia advém da época em que trabalhamos na Amazônia 

(Rondônia, Matogrosso, Roraima e Pará), no período compreendido entre 1984 e 1986, como 

técnico de Nível Médio em Geologia.  Naquela época, ficamos fascinados pela beleza da vida 

silvestre e da grandiosidade da Floresta Amazônica, ambiente de pura latência de vida e que 

até o mover de uma simples folha seca nos enchia de curiosidade e de vontade de 

compreender como se faz e se perpetua a maravilha da vida em toda a sua plenitude.   Ao 

deixar o trabalho de pesquisa mineral, voltamos a Natal-RN e em 1989 ingressamos no curso 

de Licenciatura em Geociências pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná o 

(CEFET/PR), curso ministrado na antiga Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte 
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(ETFRN) hoje Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN). A docência em Biologia iniciou-se antes mesmo da conclusão da graduação, em 

1997, quando começamos a lecionar em escolas particulares. Esse envolvimento com a 

docência nos impulsionou de forma decisiva, em 1999, para o curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas na UFRN, concluído em 2002.  

A experiência de ensinar Biologia de forma “leiga” em escolas particulares nos levou 

a reproduzir o que tinha de modelo de formação: metodologia pautada na memorização, na 

repetição e na valorização da quantidade de conteúdos ministrados, o que naquele momento 

atendia eficazmente ao objetivo do ensino propedêutico, adotado pelas escolas por onde 

passamos.  Porém o espírito inquieto dizia sempre do fazer docente incompleto e da sensação 

de ineficácia que aquela forma de ensinar Biologia trazia, mesmo após horas de dedicação e 

estudos de preparação para fazer o melhor. Sabíamos que a formação acadêmica específica na 

área nos faltava e acreditávamos que ela nos traria respostas para melhorar nossa prática 

docente, a qual abraçávamos com muito entusiasmo e fascinação. 

Na licenciatura, obtivemos grande aprofundamento teórico e os primeiros contatos 

com a experimentação em laboratório: as aulas práticas. Víamos aquele novo fazer como algo 

positivo e que acrescentava novas idéias à atividade docente. Essas Atividades Experimentais 

eram práticas de disciplinas da formação específica, que seguramente podemos descrever 

como o cumprimento de roteiros pré-estabelecidos e observação de estruturas em lâminas 

prontas. Da mesma forma, tentamos reproduzir essa metodologia, em resposta a uma de 

nossas inquietações: como fazer para que a disciplina por nós ministrada não se reduzisse 

apenas a aulas expositivas e limitadas ao ambiente da sala de aula?  

Foi quando, no ambiente das escolas particulares, deparamo-nos com a ausência de 

espaço físico adequado, ou seja, um laboratório com condições mínimas de segurança, 

equipamentos, vidrarias e reagentes necessários na execução de tal atividade, pois este era o 

ambiente no qual vivenciávamos aulas práticas no espaço universitário. Inclui-se ainda a 

contínua exigência dos gestores pelo cumprimento do programa da disciplina. A falta de um 

laboratório não nos desanimou. Ao contrário, procuramos novas alternativas e passamos a 

desenvolver pequenos projetos com os estudantes, quando fazíamos desde modelos de células 

e estruturas celulares até coletas de animais invertebrados no entorno da escola e das 

residências dos alunos, e os produtos e resultados dessas atividades eram apresentados em 

feiras de Ciências. Outra atividade que passamos a executar foram aulas de campo em parques 

ecológicos, museus e laboratórios de universidades e faculdades. Apesar da riqueza dessas 

atividades, elas não contemplavam a maior parte do conteúdo da disciplina de Biologia e não 
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elucidavam inúmeras dúvidas de alunos assim como não nos tiravam a sensação de 

incompletude do nosso fazer docente.  

O início do ano de 2003 foi um marco na nossa vida profissional porque, através de 

aprovação em concurso público, ocorreu a nomeação na função de professor efetivo do IFRN 

na cidade de Mossoró (RN). Lá encontramos um laboratório de Biologia com uma estrutura 

física razoável para o desenvolvimento de atividades experimentais no Ensino Médio. 

Naquele momento, tivemos a sensação de que ali, sim, teríamos espaço para desenvolver 

aulas de Biologia de forma mais completa e com o importante auxílio de atividades 

experimentais. O entusiasmo com essa nova situação material encheu-nos de otimismo e a 

nova vivência metodológica para os alunos enchia-os de curiosidade. Porém, ao avaliar essas 

atividades experimentais feitas no laboratório, percebemos que, para os alunos, elas 

significavam mais um momento de deslumbramento com o ambiente novo de laboratório do 

que um espaço de efetiva compreensão dos fenômenos biológicos estudados e demonstrados.  

Foi quando percebemos nossas limitações no ato de conceber, planejar e desenvolver 

atividades experimentais. Dessa forma, surgiu a questão-foco: Como essas questões são 

visualizadas por outros professores de Biologia, em especial, de escolas públicas estaduais e 

federais? 

 No ensino de ciências, a disciplina de Biologia é uma das que mais despertam fascínio 

nos estudantes, a começar pelo próprio conceito de vida, sobre o qual ainda não existe 

consenso no meio científico. Há quem diga que a natureza é perfeita, até mesmo quando erra, 

mas imaginem o que seria evolução biológica das espécies sem as mutações? A extrema 

organização que rege a vida em nosso planeta é de instigar a curiosidade de todos que buscam 

o conhecimento dos fenômenos biológicos. A vida brota desde minúsculos seres como os 

vírus até a enorme baleia que habita nossos oceanos. Como restringir o espaço onde os 

docentes compartilham esses saberes apenas à sala de aula? As Atividades Experimentais 

surgem como uma alternativa para as aulas de Biologia que podem utilizar, além da sala de 

aula, o campo com visitas a estações ecológicas, museus, praças, mercados, entre outros. No 

entanto, o laboratório didático de Biologia aparece como uma opção mais acessível aos 

professores e estudantes, tendo em vista que esse ambiente está, na maioria das vezes, na 

própria escola, minimizando assim despesas com transportes dos alunos. 

Observamos, através dos meios de comunicação, que muitas escolas públicas 

apresentam dificuldades enormes tanto com relação à falta de professores, quanto na carência 

de uma infraestrutura básica de funcionamento. E com relação a um espaço reservado para 

atividades experimentais? Acreditamos que esse obstáculo possa ser facilmente transposto se 
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o professor dispuser de técnicas simples que permitam disponibilizar a própria sala de aula em 

diversos experimentos. É crucial que o docente tenha em mente que nem todas as atividades 

práticas cobrem os mesmos objetivos. E que nem sempre se consegue chegar aos objetivos 

propostos ao final do processo.  

Parece-nos que existe um consenso, entre a maioria dos professores, de que o 

desenvolvimento de atividades experimentais é uma importante ferramenta no ensino de 

Biologia. Embora algumas pesquisas indiquem a existência de vários problemas relacionados 

à experimentação, principalmente no que diz respeito ao modo de como essas atividades ainda 

hoje são desenvolvidas. Entendemos que a utilização mais eficiente do ensino experimental 

nas escolas permitirá a formação de novas gerações de estudantes com uma sensibilidade mais 

profunda para as questões relacionadas com a ciência e a tecnologia. 

 Acreditamos que o contato com o ensino experimental seja útil para todos os alunos, 

não apenas para aqueles que pretendem seguir carreiras relacionadas com a ciência e a 

tecnologia, mas para todos os educandos de maneira geral, tendo em vista que estimula o 

espírito crítico e a capacidade de adaptação a novas circunstâncias. Entretanto, é preciso 

reconhecer que uma atividade experimental não deve ser usada apenas como ferramenta para 

verificar teorias e seus limites de validade, mas também para contribuir no desenvolvimento 

da capacidade de generalização de conceitos e na promoção do conflito cognitivo.  

Os professores de ciências, neste caso particular, os de Biologia, em geral acreditam 

que a melhoria do ensino também está relacionada com a introdução da experimentação em 

forma de aulas práticas no currículo. Em pesquisa realizada por Kerr (1963 apud HODSON, 

1988), época de grande difusão das atividades experimentais nas escolas do mundo todo, 

professores apontaram dez motivos para a realização das atividades experimentais na escola:  

a) estimular a observação acurada ao registro cuidadoso de dados; 

b) promover métodos de pensamento científico simples e de senso comum; 

c) desenvolver habilidades manipulativas; 

d) treinar em resolução de problemas;  

e) adaptar as exigências das escolas; 

f) esclarecer a teoria e promover a sua compreensão; 

g) verificar fatos e princípios estudados anteriormente; 

h)  verificar o processo de encontrar fatos por meio da investigação chegando aos 

princípios; 

i) motivar e manter o interesse na matéria; 

j) tornar os fenômenos mais reais por meio da experiência  (HODSON, 1988). 
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O prestígio que os professores atribuem ao ensino prático deve-se à divulgação, nas 

últimas décadas, das idéias progressistas no pensamento educacional que tem como base 

central a mobilização da atividade do aprendiz e não sua passividade (BYBBE; DEBOER 

apud BORGES, 2002). Esses métodos ativos de ensino-aprendizagem são entendidos como a 

defesa de que os alunos aprendem mais pela experiência direta.  

Não há como conceber o ensino de Biologia sem atividades experimentais, embora, 

como sugerem Barberá e Valdés (1996), as atividades experimentais devem desenvolver 

atitudes e destrezas cognitivas de alto nível intelectual e não apenas destrezas manuais ou 

técnicas instrumentais.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) propõem, no Ensino Médio, a formação 

geral, em oposição à formação específica; o desenvolvimento de capacidades de pesquisar, 

buscar informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao 

invés do simples exercício de memorização. Entendemos que o modelo do tipo “receita de 

bolo”, como roteiros preestabelecidos na qual os alunos recebem a lista do material e todo o 

procedimento a ser desenvolvido na atividade experimental, no mínimo merece uma reflexão 

profunda no sentido de que as mesmas possam contribuir para o desenvolvimento das 

referidas habilidades, não apenas o despertar da curiosidade de objetos não usuais e situações 

diferentes da sala de aula. Os PCNs  afirmam ainda que: 

 

O aprendizado da Biologia deve permitir a compreensão da natureza viva e dos 

limites dos diferentes sistemas explicativos, a contraposição entre os mesmos e a 

compreensão de que a ciência não tem respostas definitivas para tudo, sendo uma de 

suas características a possibilidade de ser questionada e de se transformar. Deve 

permitir, ainda, a compreensão de que os modelos na ciência servem para explicar 

tanto aquilo que podemos observar diretamente, como também aquilo que só 

podemos inferir; que tais modelos são produtos da mente humana e não a própria 

natureza, construções mentais que procuram sempre manter a realidade observada 

como critério de legitimação.  (BRASIL, 1988, p. 32). 

 

Entendemos para que o professor possa compartilhar certa visão de ciência com seus 

alunos, é necessário que ele se aproprie desse saber, caso contrário torna-se ineficaz qualquer 

modelo de atividade experimental que se possa propor. De nada vale um laboratório com 

equipamentos de última geração se o professor não se sente seguro em ministrar atividades 

experimentais, ou avaliar quando de fato elas são necessárias. Obviamente que nossa pesquisa 

não entra no mérito da formação do docente, mas, pelo menos durante a graduação, essa 

concepção de ciência deveria acontecer, bem antes de esse profissional iniciar sua prática. De 

acordo com Delizoicov (2007), a ação docente deve construir o entendimento de que o 

processo de produção do conhecimento que caracteriza a ciência e a tecnologia constitui uma 
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atividade humana, sócio-historicamente determinada, submetida a pressões internas e 

externas, embora ele mesmo explicite que existe uma grande dificuldade, por parte dos 

docentes, de enfretamento desse desafio.  

 Abordaremos o conceito de concepção segundo Japiassú (2008, p. 39), cuja origem 

vem do latim conceptio, que significa “a operação pelo qual o sujeito forma, a partir de uma 

experiência física, moral, psicológica ou social, a representação de um objetivo de 

pensamento ou conceito. [...] Operação intelectual pela qual o entendimento forma um 

conceito.” Entendemos que os instrumentos utilizados na coleta de informações 

(questionário/entrevista) permitiram que os sujeitos dessa pesquisa expressassem, através de 

suas vivências, seus conceitos em relação às atividades experimentais.  

Em suma, nossa investigação partiu em busca de avaliar, no universo amostral 

pesquisado, os limites e as possibilidades de utilização das atividades experimentais como 

instrumento didático em aulas de Biologia. Para isso traçamos como objetivos: 

 

a) caracterizar e comparar os espaços existentes em Escolas Federais (EF) e Estaduais 

(EE) para atividades experimentais de Biologia; 

b) identificar e comparar as principais dificuldades de natureza pedagógica enfrentadas 

pelos professores de Biologia para realização de atividades experimentais  em Escolas 

Federais e Estaduais; 

c) identificar a concepção que os professores de Biologia do Ensino Médio têm sobre as 

atividades experimentais. 

Nesse contexto, esperamos que esta pesquisa permita traçar um panorama atual sobre a 

utilização de atividades experimentais no ensino de Biologia e indicar as contribuições efetivas 

que o uso da experimentação pode trazer para a qualidade do ensino nessa área. 

Assim, no item 2, intitulado “A Experimentação, suas Origens e Aplicação no Ensino de 

Biologia” pretendemos fazer um breve apanhado histórico sobre a origem da experimentação 

científica, concepções pedagógicas defendidas por diversos autores e definir aquela que iremos 

adotar para nosso trabalho; o uso didático da experimentação com seus fundamentos didáticos 

e epistemológicos e a experimentação no ensino de Biologia  

No item 3, trataremos dos procedimentos metodológicos da pesquisa, as etapas, o 

percurso metodológico e os instrumentos.  

No item 4, traremos os resultados e discussões, no qual iremos, através da análise dos 

dados obtidos, caracterizar os espaços existentes nas escolas pesquisadas para atividades 

experimentais de Biologia e identificar os limites e as possibilidades para realização de 
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atividades experimentais em Biologia no contexto em estudo e tentar identificar a concepção 

que professores de Biologia trazem consigo sobre as atividades experimentais,  

Finalmente, apresentaremos as considerações finais sinalizando os elementos que possam 

contribuir para a melhoria da prática docente no ensino de Biologia com o uso da experimentação 

como ferramenta pedagógica.  
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2 A EXPERIMENTAÇÃO, SUAS ORIGENS E APLICAÇÃO NO ENSINO DA 

BIOLOGIA 

 

 

Segundo Japiassú (2008, p.100), distinguiu-se, na palavra “experiência” (lat. 

experientia), um sentido geral (experience, em inglês) e um sentido técnico, próximo de 

experimentação (experiment, em inglês). Num significado mais genérico, trata-se de um 

conhecimento espontâneo ou vivido, adquirido pelo indivíduo ao longo da vida. Todavia, no 

sentido técnico, traduz-se como a ação de observar ou de experimentar com o objetivo de 

formar ou controlar uma hipótese. Para o autor, a experiência no sentido de experiment 

(inglês) “é o fato de provocar, partindo de condições bem determinadas, uma observação tal 

que seu resultado esteja apto a fazer conhecer a natureza do fenômeno estudado”. O autor 

supracitado faz ainda referências às citações dos filósofos I. Kant e D. Hume:  

 

A experiência é um princípio que me instrui sobre diversas conjunções dos objetos 

no passado (Hume). Nenhum conhecimento a priori nos é possível senão o de 

objetos de uma experiência possível; A experiência é um conhecimento empírico, 

isto é, um conhecimento que determina objetos por percepções. (KANT apud 

JAPIASSÚ, 2008, p. 100).  

 

Evidentemente, os conceitos inferidos a respeito da experimentação, independente da 

corrente filosófica do autor, mostram sua importância no progresso da ciência.   

Utilizamos genericamente o conceito de Atividades Experimentais (AE) para designar 

as aulas práticas desenvolvidas no laboratório, salas-ambientes, no campo ou em algumas 

ocasiões na própria sala de aula. Adotamos o conceito de AE, segundo Pinho Alves (2000), 

que diferencia da “experiência” do cotidiano e da “experimentação” do cientista, tendo em 

vista que nosso enfoque é essencialmente didático. Como relata o próprio Pinho Alves (2000, 

p. 262) “A Atividade Experimental deve ser entendida como um objeto didático, produto de 

uma transposição didática de concepção construtivista da experimentação e do método 

experimental, e não mais um objeto a ensinar.” Está proposto nas Orientações Curriculares 

Nacionais que as AE devem: “[...] possibilitar ao aluno um comportamento crítico e criativo 

diante do processo e dos resultados deve ser um dos objetivos da experimentação.” (BRASIL, 

2006, p. 31).  

Os filósofos gregos foram os primeiros a buscar interpretação dos fenômenos da 

natureza por observação e lógica (MEIS; RANGEL, 2002), uma forma especulativa de 

explicar os fenômenos naturais que perdurou até o século XV. Aristóteles já reconhecia o 

caráter particular da experiência e a via como imprescindível para se atingir um conhecimento 
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universal. Para ele, ter a noção sem a experiência, sem que se tome contato com os fenômenos 

empíricos significa ignorar o particular e correr o risco de formular explicações equivocadas. 

(GIORDAN, 1985). 

Aristóteles, na verdade, desenvolveu como enfoque metodológico de sua Ciência 

Natural uma perspectiva especificamente empirista, de valorização da consciência imediata, 

da experiência imediata da consciência, no estudo dos fenômenos naturais. Nos seus estudos 

no campo da Biologia, pôde reiterar,  elaborar e desenvolver o empirismo de sua metodologia 

no estudo dos fenômenos naturais. O pensamento aristotélico marcou presença por toda a 

Idade Média entre aqueles que se propunham exercitar o entendimento sobre as coisas da 

natureza. (GIORDAN, 1985). 

No século XVI, Leonardo da Vinci explicita bem a importância da experimentação 

no processo de estudo da natureza em um trecho do seu “Ensaio sobre a metodologia das 

descobertas”.  

Ao estudar fenômenos da natureza antes de mais nada procuro realizar experimentos 

[...] Em diversas condições e circunstâncias alcançar uma regra geral que se aplique 

a todos os experimentos realizados. Esse é o método a seguir no estudo dos 

fenômenos da natureza. (DA VINCI apud MEIS;  RANGEL, 2002, p.42). 

 

A ruptura com as práticas de observação Aristotélicas, que mantinham forte 

relação da natureza e do homem com o divino, aconteceu por volta do século XVII quando a 

experimentação ocupou um papel essencial na consolidação das Ciências Naturais. Para 

Giordan (1985), as leis formuladas a partir daí deveriam passar por situações empíricas, 

dentro de uma lógica sequencial de formulação de hipóteses e verificação de consistência.  

Para esse autor, no processo de consolidação do método científico e da 

experimentação como instrumento metodológico privilegiado, três pensadores são 

considerados muito importantes por terem contribuído para a estruturação do que ficou 

conhecido como Método Científico, onde a experiência é planificada com base na razão: 

Francis Bacon (1561-1626) e René Descartes (1596-1650), Galileu Galilei (1564-1642). 

Francis Bacon fundamenta a Ciência Indutivista, a partir de um problema, no qual 

o cientista deverá debruçar-se e realizar experimentos com observações cuidadosas, coletar 

dados, registrá-los e divulgá-los entre outros membros de sua comunidade, numa tentativa de 

refinar as explicações para os fenômenos referentes ao problema em estudo. O acúmulo de 

observações e dados, ambos derivados do estágio de experimentação, permite a formulação de 

enunciados mais genéricos que podem adquirir a força de leis ou teorias, dependendo do grau 

de abrangência do problema em estudo e do número de experimentos concordantes. Tratando-

se de um processo de formular enunciados gerais à custa de observações e coleta de dados 
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sobre o particular, contextualizado no experimento. Bacon buscava superar a ineficiência do 

saber tradicional através da investigação com base na experiência (GIORDAN, 1985; 

BRAGA et al, 2004). 

Quanto à natureza das observações feitas por Bacon, os autores Braga et al (2004)  

fazem a seguinte observação: 

 

Para superar a inoperância do saber tradicional, Bacon defendia que o filósofo 

natural deveria buscar novas práticas e novas políticas. Nesse caminho apresentou 

um método para estudar a natureza: a investigação com base em experiências. Sua 

proposta não se resumia a simples observações e análises empíricas aleatórias. Por 

trás das experiências geradoras de conhecimento haveria necessariamente um 

método sistemático para guiar a busca, o aprimoramento e a expansão daquilo que 

era investigado. (BRAGA et al, 2004. p. 53-54, v. 2). 

 

René Descartes opõe-se a Bacon à medida que defende que o rigor metodológico 

do conhecimento científico não está centrado na interpretação da natureza, mas de colocar o 

problema da validade do próprio processo de conhecimento, o percurso entre o enunciado 

geral e o evento particular deveria ser preenchido por eventos experimentais para se chegar a 

um resultado realmente válido. (GIORDAN, 1985). Para Descartes, a ciência se funda sobre a 

experiência, mas o sujeito ativo da experiência é o homem, com sua mentalidade de 

matemático indica o primado da dedução. (BARROS, 1993). Essa oposição metodológica de 

Descartes e Bacon é descrita por Braga et al (2004) da seguinte forma: 

 

Apesar do desejo comum de reformar a filosofia natural, Descartes e Bacon 

apresentaram propostas distintas. Enquanto o primeiro deu prioridade às 

investigações experimentais, o segundo assumiu que o conhecimento seguro seria 

aquele fundamentado no pensamento racional abstrato da matemática, de forma que 

todas as proporções e teorias estivessem de acordo com o raciocínio da lógica. 

(BRAGA  et al, 2004. p. 60, v. 2). 

 

Com Galileu o conhecimento é construído com base na observação. Assim, da 

observação de um fenômeno, traduzida por medições matemáticas, passar-se-á à elaboração 

de teorias e, consequentemente, à experimentação para a aceitação ou recusa das mesmas. 

Este atribui à experimentação um papel central no fazer ciência. Dessa forma, ele questionava 

qualquer conhecimento que não se originasse na experiência prática. (GIORDAN, 1985; 

BRAGA et al, 2004). 

Para Braga et al (2004), Galileu inspira-se no saber técnico-matemático dos 

engenheiros que questionavam qualquer conhecimento que não tivesse origem na experiência. 

Assim sendo, atribuía confiança necessária para que esse saber fosse aplicado na filosofia 
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natural como nova forma de construção de conhecimento, este baseado no saber matemático e 

na experiência. Assim esses autores observam: 

 

Da simbiose entre filosofia e técnica nasceu a ciência moderna. Nesse sentido, a 

contribuição daqueles homens sem letras para a consolidação da ciência moderna foi 

além da construção de obras magníficas, como as catedrais ou os afrescos ou ainda 

de máquinas fantásticas, como os relógios. A ciência moderna, nascida desse 

processo, fez com que se estabelecessem novas bases de relacionamento entre teoria 

e prática, entre reflexão filosófica e transformação da natureza. (BRAGA et al, 2004. 

p. 38, v. 2). 

  

O método de Galileu foi considerado uma síntese entre o pensamento de Bacon e 

Descartes por Braga et al (2004) à medida que utilizava o pensamento matemático e a 

experimentação, dava um caráter de maior complexidade, analisava o fenômeno estudado e 

elaborava uma análise quantitativa entre as variáveis estudadas. De forma que: 

 

Ao contrário de Bacon e Descartes, não dava prioridade à abstração matemática em 

relação à experimentação. Mas apresentou um trabalho em que mais claramente o 

encontro dos saberes matemáticos nascidos do comércio com os métodos 

experimentais provenientes do mundo técnico se fazia presente na construção de um 

conhecimento eficaz a respeito da natureza. Galileu propôs então uma outra 

epistemologia, tentando mostrar que uma ciência nova surgia baseada na 

experimentação sobre a natureza e na utilização matemática como forma de 

compreender a realidade empírica. (BRAGA et al, 2004,  p. 67- 68, v. 2). 

 

O empirismo, assim como o racionalismo baseia-se na visão positivista da 

experimentação. Giordan (1985) afirma que esta exerce a função de instrumento para o 

desenvolvimento de competências tais como selecionar e hierarquizar variáveis, controlar e 

predizer seus efeitos sobre os eventos experimentais, encadear logicamente sequências de 

dados extraídos de experimentos e também como veículo legitimador do conhecimento 

científico, na medida em que os dados extraídos dos experimentos constituem palavra final 

sobre o entendimento do fenômeno estudado, dando a estes um caráter absoluto.  

Esta visão de ciência empirista-indutivista que norteia as etapas do método científico 

encontrava poucas críticas até a década de 20 do século passado. Já na década de 30, filósofos 

como Popper, Kuhn e Bachelard se destacam ao problematizarem esse entendimento de 

produção do saber científico. 

A ideia central de Karl Popper (1902-1994), denominada de falsificacionismo, 

fundamenta-se numa visão de ciência não indutiva, ao negar que os cientistas começam suas 

investigações e inferem depois numa teoria geral. Para ele, a ciência é uma sequência de 

conjecturas, onde as teorias científicas são propostas como hipóteses e são substituídas por 

novas hipóteses quando são falsificadas. A descoberta de novos fatos que estão de acordo com 
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as predições de uma teoria não confirma por si só a teoria, simplesmente a corroboram. A 

teoria que não é susceptível de refutação não é considerada científica. Esse critério 

denominado de refutabilidade tinha por objetivo separar a ciência da pseudociência, ou seja, 

deixar evidente que o discurso científico é distinto de outros tipos de conhecimento como as 

crenças ou superstições. Ao contrário das pseudociências, a ciência pelo menos é falsificável, 

mesmo que não possa ser provada.  

“[...] As teorias científicas são de tudo o que mais violentamente está exposto à crítica. 

São elas que, após um processo de depuração, um processo de purificação, um processo de 

falsificação, temos perante nós [...]”. (POPPER, [19--?], p. 60). 

Sendo assim, o valor de uma teoria não mensura por sua verdade, mas pela 

possibilidade de ser falsa. Esse seria o critério de avaliação das teorias científicas e 

promoveria a idéia da evolução científica, tendo em vista que é a mesma teoria que vai sendo 

corrigida por eventos novos que a falsificam. 

 Thomas Kuhn (1922-1996) embasou seus estudos epistemológicos à luz de 

argumentos históricos. Para ele, as explicações tradicionais da ciência, o indutivismo e o 

falsificacionismo não resistem à evidência histórica. Outro ponto importante na sua teoria é 

que o progresso científico não é linear, ou seja, este ocorre através de saltos e não numa linha 

contínua. Kuhn aplicou o conceito de paradigma à história do fazer científico, como as 

diversas formas que os cientistas observam o mundo, porém alguns participantes desse grupo 

começam a descobrir contradições internas e que o modelo que alicerça essa ciência não 

responde a alguns questionamentos importantes. Aos problemas de difícil resolução nesse 

modelo, Kuhn denominou de anomalias. Esse novo olhar (paradigma) no qual é possível 

basear o desenvolvimento de uma ciência, fala-se então que, nesse período, trata-se de uma 

Ciência Revolucionária. 

“[...] Considero „paradigmas‟ as realizações científicas universalmente reconhecidas 

que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade 

de praticantes de uma ciência [...]”. (KUHN, 2007, p.13). 

Kuhn denominou de Ciência Normal a etapa contínua do desenvolvimento de uma 

ciência, anterior à ruptura. Nesse período, os cientistas de uma determinada comunidade ainda 

vêm o mundo da mesma maneira. Para ele, as rupturas revolucionárias são as que mais 

contribuem para o desenvolvimento das ciências. 

Gaston Bachelard (1884-1962) foi um dos primeiros filósofos contemporâneos a 

criticar essa imagem tradicional da ciência.  Consideramos importante determo-nos um pouco 

na sua visão de construção do conhecimento científico ou como ele mesmo disse do “espírito 
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científico contemporâneo”. A construção do conhecimento científico de Bachelard nos traz 

alguns aspectos essenciais sobre experimentação tais como a exploração dos erros e os 

estágios do pensamento científico. 

Em termos epistemológicos, esse filósofo se contrapõe à tendência tradicional que 

norteia a ciência empírico-indutivista apontando para a dialética
1
 entre o racional e o empírico 

de forma que a nova ciência não pode ser mais construída por métodos baseados nos sentidos, 

na experiência comum, mas aproxima-se através da teoria de forma indireta, mediada pela 

razão. O percurso epistemológico de Bachelard segue do racional ao real, contrário ao método 

epistemologico até então predominante na história das ciências.  

Como enfatiza Bachelard (2008, p. 15), acerca do novo espírito científico: 

 

[...] percebe-se que o realismo e o racionalismo permutam sem fim seus pareceres. 

Nem um nem outro isoladamente é suficiente para constituir a prova científica; no 

reino das ciências físicas, não há lugar para uma intuição do fenômeno que revelasse 

de uma só vez os fundamentos do real; tampouco há lugar para uma convicção 

racional – absoluta e definitiva – que impusesse categorias fundamentais aos nossos 

métodos de pesquisas experimentais. Existe aí uma razão de novidade metodológica 

que teremos de trazer à luz; as relações entre a teoria e a experiência são de tal modo 

estreitas que nenhum método, seja experimental seja racional, está seguro de manter 

seu valor. Pode-se mesmo ir mais longe: um método excelente termina por perder 

sua fecundidade se não se renova seu objeto. 

 

Esse processo dialético de construção do conhecimento proposta por Bachelard tem a 

capacidade de deixar o conhecimento em constante estado de mudança, rompendo com o 

absolutismo da ciência tradicional de forma que o homem terá que modificar o modo de 

relacionar-se com o seu próprio saber e também de “colocar a cultura científica em estado de 

mobilização permanente, substituir o saber fechado e estático por um conhecimento aberto e 

dinâmico, dialetizar todas as variáveis experimentais, ofercer à razão razões para evoluir.” 

(BACHELARD, p. 24, 2008).  

Quanto aos estágios do pensamento científico. Bachelard (1996) organiza o 

pensamento em três etapas históricas: 

 

                                                           
1
 Para Japiassu (1976) a dialética de Bachelard opõe-se às dialéticas anteriores; o autor chama-a de dialética "a 

posteriori", pois se efetua na própria prática científica: ela organiza o saber científico e torna-se o próprio 

processo histórico que possibilita o diálogo entre teoria e experiência. É preciso certa imprudência ao abandonar 

o superado, para poder recriá-lo. Em síntese, Bachelard "chama de dialética ao movimento do saber às voltas 

com suas próprias objeções, suscitando seus problemas, delimitando-os para lhes poder dar uma solução 

provisória, aberta à acolhida da perturbação, permitindo que se coloque o problema de outra forma e se 

generalize a solução por um tipo de racionalismo que conquista seu fundamento em seu próprio futuro. Trata-se 

de uma dialética da superação da razão por si mesma; não significando a pedra angular de uma doutrina 

filosófica, mas o instrumento indispensável de compreensão e de explicação dos problemas científicos".  
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 O período pré-científico, que abrange toda Antiguidade Clássica, os séculos 

XVI, XVII e início do século XVIII: aqui predomina o uso de imagens e 

generalizações, as quais orientam esse conhecimento para uma visão concreta e 

imediata. Durante essa fase, o objeto determinava e condicionava a teoria, a linguagem 

matemática era utilizada de forma descritiva nos resultados e seria o instrumento de 

comunicação universal para a divulgação do que havia sido descoberto no 

experimento. (VILLATORRE et al., 2008). 

 O período científico, que compreende o século XVIII, todo século XIX e início 

do século XX: predomina o estado concreto abstrato, nessa fase valoriza-se o 

utilitarismo, o pragmatismo, e ainda valorização das experiências físicas do objeto 

agora acrescida de conhecimentos da geometria balizando a prática dos cientistas. 

(VILLATORRE et al., 2008). 

 A era do novo espírito científico, que inicia em 1905, com a Teoria da 

Relatividade de Einstein, quando realmente há uma ruptura de paradigmas com as 

verdades absolutas da ciência tradicional (BACHELARD, 1996). 

 

Para Bachelard, o erro tem papel central na construção do conhecimento, pois é 

através das constantes retificações destes erros que se apóia a formação do espírito científico. 

Dessa forma, Bachelard (1996, p. 243) distingue dois tipos de erros, aqueles que não passam 

de “distrações do espírito fatigado [...]”, afirmações gratuitas feitas sem qualquer esforço de 

pensamento e os erros comuns e normais. “[...] o erro positivo, o erro normal, o erro útil”. 

Porém, o não conhecimento desses erros e a crença de que pode haver continuidade 

entre o pensamento do senso comum e o pensamento científico gera aquilo que Bachelard 

(1996) denomina de obstáculos epistemológicos, estes são causas da estagnação do 

conhecimento científico.  

Esses obstáculos epistemológicos, a partir de Bachelard (1996), podem ser 

sistematizados de acordo com o quadro 1:  
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OBSTÁCULOS CARACTERÍSTICAS 

Opinião   Designa o objeto pela sua utilidade, impede o seu fiel 

conhecimento; 

Espírito conservador Idéia de que o homem, à medida que armazena conhecimentos, 

tende o seu espírito a preferir o que confirma ao que contradiz 

o saber já apreendido; 

Experiência primeira Compreensão provém de uma informação clara, nítida e 

segura; 

Conhecimento geral,  Generalização das primeiras observações que leva à 

imobilização do pensamento; 

Obstáculo verbal,  Utilização de termos, comumente confusos e/ ou complexos, 

dificultando o entendimento; 

Conhecimento unitário e 

pragmático,  

Espírito pré-científico que sempre busca a unidade e a sua 

realização sem esforço; 

Substancialismo,  Ocorre uma atribuição a uma substância de qualidades diversas 

e até opostas, sem a preocupação com a hierarquia de papéis 

empíricos, procedendo-se a preconceito e explicação através de 

qualidades ocultas; 

Animismo Resultante da aplicação da intuição aos diversos fenômenos, 

podendo, assim, gerar concepções absurdas; 

Obstáculos do 

conhecimento quantitativo 

Materializado quando se busca substituir o conhecimento do 

senso comum, impregnado por impressões subjetivas, pelo 

conhecimento científico. 

 

Quadro 1: Obstáculos Epistemológicos  

Fonte: Bachelard (1996) 

 

Esses obstáculos, presentes no pensamento científico, revelam os conceitos e 

noções firmemente solidificados no espírito científico e são de difícil desprendimento. A 

mente pouco alerta impede a purificação e a contaminação por esses obstáculos 

epistemológicos, tornam o fazer científico infecundo. 

É dessa forma que Bachelard propõe uma nova forma de experimentar orientando 

para a concepção de experimento exigente, ou seja, a experiência que falha e destaca o papel 

do erro no progresso da ciência (BACHELARD, 1996). A experimentação atua na dialética 
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entre a experiência e a teoria, o que significa a dupla determinação do espírito sobre o objeto e 

deste sobre a experiência do cientista. Sobre isso, o filósofo comenta: 

 

[...] a crítica racional da experiência forma um todo com a organização teórica da 

experiência: todas as objeções da razão são pretextos para experiências. Já foi dito 

muitas vezes que uma hipótese científica é uma hipótese inútil. Do mesmo modo, a 

experiência que não retifica nenhum erro, que é monotonamente verdadeira, sem 

discussão, para que serve? A experiência científica é, portanto, uma experiência que 

contradiz a experiência comum. Aliás, a experiência imediata e usual sempre guarda 

uma espécie de caráter tautológico, desenvolve-se no reino das palavras e das 

definições; falta-lhe precisamente esta perspectiva de erros retificados que 

caracteriza, a nosso ver, o pensamento científico. A experiência comum não é de 

fato construída; no máximo, é feita de observações justapostas, e é surpreendente 

que a antiga epistemologia tenha estabelecido um vínculo contínuo entre a 

observação e a experimentação, ao passo que a experimentação deve afastar-se das 

condições usuais da observação. Como a experiência comum não é construída, não 

poderá ser, achamos nós, efetivamente verificada. Ela permanece um fato. Não pode 

criar uma lei. Para confirmar cientificamente a verdade, é preciso confrontá-la com 

vários e diferentes pontos de vista. Pensar uma experiência é, assim, mostrar a 

coerência de um pluralismo inicial. (BACHELARD, 1996, p. 230). 

 

Essa visão antagônica é que constitui a era do novo espírito científico, a era da ciência 

contemporânea. O conhecimento científico não se forma por justaposição ao conhecimento 

comum. A formação do novo espírito científico acontece contra a valorização ou impressão 

imediata de um objeto e as generalizações apressadas. (BACHELARD, 1996). Nele, a busca 

pelo conhecimento adquire base filosófica dialética que une racionalismo e empirismo uma 

completando a outra. 

Nessa perspectiva, podemos compreender que uma única concepção filosófica não é 

suficiente para descrever e explicar conceitos e que existem diferentes formas de ver e 

representar a realidade que nos cerca. É desse modo que Bachelard introduz a 'noção de perfil 

epistemológico'. (BACHELARD, 1996), é assim que a forma de pensar, historicamente 

constituída, tem a capacidade de exercer certo domínio em diversos contextos. 

É dessa forma que o „perfil epistemológico‟ construído pelo conhecimento científico, 

relacionado ao uso da experimentação estendeu-se ao espaço escolar assumindo as 

particularidades ora do racionalismo ora do empirismo. Hoje compreendemos que esse „perfil 

epistemológico‟, mesmo implícito no saber do indivíduo, é fortemente influenciado pelas 

diferentes experiências que cada pessoa tem e que se constitui desafio romper com os 

obstáculos gerados nesse percurso. 
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2.1 A EXPERIMENTAÇÃO, FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS 

 

 

Galiazzi (2004 apud SILVA; BARROSO, 2010) aponta que as dificuldades para o 

trabalho com atividades experimentais podem estar relacionadas com aspectos de natureza 

diferente: 

a) natureza epistemológica, quando se considera a natureza da disciplina, levando em 

consideração se ela é de caráter experimental ou não, também se atribui aqui a 

concepção de ciência tanto do aluno como do professor como dificultador do trabalho 

com atividades experimentais; 

b) natureza psicológica, trata da representação do conhecimento nos processos de 

aprendizagem, dos aspectos cognitivos do aluno com as atividades experimentais; 

c) natureza pedagógica, diz respeito às condições estruturais e materiais vinculadas à 

fala dos professores e colocadas como obstáculo primeiro na realização de atividades 

experimentais. 

 

Em nosso trabalho, nos ateremos a identificar as dificuldades de natureza pedagógica e 

epistemológica. 

Como já constatado, as diferentes formas de ver a construção do conhecimento 

científico influencia na prática daqueles que ensinam ciências, seja de forma consciente ou 

inconsciente, estendendo-se, consequentemente, à forma como planeja e conduz a 

experimentação como instrumento didático. 

 Dessa forma, reafirmamos as diferentes percepções de experimentação que são postas 

pelo Racionalismo, Empirismo e Construtivismo tendo estas como as três principais 

concepções de ciências hoje abordadas, segundo Chauí apud Villatorre et al (2008). 

 No racionalismo, a experimentação é utilizada para verificar e confirmar as teorias 

dadas. No Empirismo, a experimentação ganha papel de destaque sendo utilizada como 

principal ferramenta de construção e verificação de teorias. Ambas consideram a 

representação científica com uma representação verdadeira do real. (VILLATORRE et al, 

2008). 

 Na perspectiva construtivista, a ciência assume outro significado à medida que oferece 

estruturas e modelos de funcionamento da realidade, como verdade aproximada passível de 

correções a até mesmo de abandonos. Dessa forma a experimentação pode guiar e modificar 
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axiomas, postulados, definições de demonstrações. (CHAUI apud VILLATORRE et al, 

2008). 

 Vemos que os diferentes modos de ver a ciência geram diferentes enfoques para a 

experimentação e consequentemente na ação do professor durante o planejamento e execução 

das atividades experimentais. Uma concepção empirista-indutivista citada por Charmers 

(1993 apud BORGES, 2002) como indutivismo ingênuo que aceita o conhecimento científico 

como verdade ou descoberta que tem origem no acúmulo de observações cuidadosas de algum 

fenômeno por um pesquisador imune de pré-concepções e sentimentos que utiliza o método 

científico para atingir aos resultados cientificamente válidos.   

No ensino de Biologia, as atividades experimentais são frequentemente apontadas 

como importante ferramenta para minimizar problemas de aprendizado relacionados ao 

conteúdo da disciplina. Porém há ainda a predominância do uso de manuais de apoio e livros 

didáticos apoiados em abordagens tradicionais de confirmação e verificação de teorias 

previamente definidas.  

Campanário e Moya, citado por Silva e Barroso (2010) indicam que as atividades 

experimentais podem ser classificadas como demonstrações práticas, experimentos ilustrativos, 

experimentos descritivos e experimentos investigativos. Compreendemos que qualquer um 

desses modelos adotado pelo docente deve ser pautado na problematização e na superação da 

crença ingênua de que se chegará ao conhecimento verdadeiro através da experimentação.  

Nos últimos anos, vários trabalhos foram realizados no sentido de criticar a forma 

empirista-indutivista de abordagem experimental nas aulas de Ciências. (HODSON 1994; 

GIL-PEREZ; VALDÉS CASTRO, [19--?]; GONZÁLES, 1992). De forma que creditamos 

que as Atividades Experimentais (AE ) podem ser utilizadas em inúmeras tendências de 

ensino, seja como estratégia/recurso para motivação, como ferramenta de investigação, 

descoberta e aprendizagem significativa, como resolução de problemas, projetos ou 

investigação dirigida.  

Entendemos que a construção de um olhar diferenciado sobre o uso da experimentação 

no ensino de Biologia é um processo que passa por toda a formação do sujeito durante o 

percurso escolar fundamental, médio e superior. Bem como na formação dos professores da 

área, na construção de sua percepção de ciência e fazer docente. Além das condições 

materiais que lhes são disponíveis no seu ambiente de trabalho, após seu ingresso nas escolas 

em que atuarão. 
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2.2 A EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE BIOLOGIA 

 

 

Estima-se que a utilização das Atividades Experimentais como instrumento didático 

tenha suas origens há mais de cem anos espelhadas nas aulas práticas desenvolvidas nas 

universidades. Com finalidade de aprimorar aprendizagem dos conteúdos científicos, pois 

acreditavam na época que os estudantes aprendiam os conceitos, mas não sabiam aplicá-los. 

(IZQUIERDO et al, 1999 apud GALIAZZI  et al, 2001).  Krasilchik (2005) relata que até a 

década de 1960, as escolas brasileiras adotavam o modelo de ensino europeu, onde os 

conteúdos de Biologia se resumiam aos estudos de Botânica, Zoologia e Biologia geral, estes 

integrantes da disciplina de História Natural. Nesse período, tratavam-se os assuntos 

considerando os vários grupos de organismos separadamente de suas relações filogenéticas. As 

Atividades Experimentais tinham como objetivo principal ilustrar as aulas teóricas.  

A partir dos anos sessenta, esse quadro começou a mudar, graças ao grande número de 

pesquisas científicas na área, aliadas à constatação internacional e nacional da importância do 

ensino de ciências como propulsor do desenvolvimento, e a criação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) de 20 de dezembro de 1961, que permitiu a 

descentralização das decisões curriculares, até então sob a tutela da Administração Federal. 

Temas como Bioquímica, Ecologia, Genética Molecular e de Populações foram inseridos nos 

currículos escolares.  

Na mesma época, surgiram nos Estados Unidos e no Brasil, movimentos em prol da 

melhoria do ensino de ciências, incluindo nesse rol o ensino de Biologia. Havia uma iminente 

preocupação entre esses pesquisadores em proporcionar uma formação mais atualizada e 

eficiente aos estudantes que ingressavam na graduação, estes eram visualizados como futuros 

cientistas. No Brasil, o pioneirismo ficou por conta de um grupo de professores da 

Universidade de São Paulo, engajados no Instituto Brasileiro de Educação Ciência e Cultura 

(IBEEC), sendo que em 1965 esse movimento se difundiu por outros Centros de Ciências 

organizados pelo Ministério da Educação, como na Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul e Pernambuco. Atualmente existem, espalhados pelo território brasileiro, vários 

projetos em andamento, no que diz respeito ao ensino de ciências.  

Visando fomentar as pesquisas no ensino da Biologia, uma organização de biólogos dos 

Estados Unidos denominada de American Institute of Biological Sciences (AIBS) criou no 

final da década de 50 o Biological Science Curriculum Studies (BSCS). O BSCS contribuiu de 
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forma decisiva para o movimento internacional de melhoria no ensino da Biologia, cujos 

estudos serviram de base ou deram origem a novos projetos em diversos países.  

Quando a abordagem envolve as Atividades Experimentais pode-se destacar o Projeto – 

Chemical Educational Material Study (CHEMS) desenvolvido nos Estados Unidos no início 

da década de sessenta. Embora o foco principal das pesquisas estivesse relacionado com o 

ensino de Química, o CHEMS exerceu uma grande influência em outras áreas de ensino como 

a Biologia e a Física. Considerando como um de seus objetivos “trazer mais formas 

estimulantes e eficazes às demonstrações e confirmações de fatos até então apresentadas 

apenas nos livros-texto ou por explanação do professor.” (GALIAZZI  et al, 2001, p.253).  O 

desenvolvimento de Projetos como o CHEMS e de outros do gênero teve maior impulso a 

partir lançamento do Sputnik pelos russos. Naquela época, os Estados Unidos tinham um 

enorme interesse em formar novos cientistas. Desse modo, era necessário aprender a observar e 

registrar dados, aprender a pensar de forma científica, desenvolver habilidades e técnicas do 

manuseio de instrumentos do laboratório. (GALIAZZI, 2001). 

Na década de sessenta, o IBECC se dedicava à preparação de materiais para o ensino 

prático em Biologia através da adaptação de dois Projetos do BSCS que tinham como 

diretrizes gerais fazer com que os alunos pudessem adquirir conhecimentos atualizados e 

representativos do desenvolvimento das Ciências Biológicas e vivenciar o processo científico 

de forma que se tenta substituir o método expositivo pelo ativo de laboratório. Há uma grande 

produção de textos, materiais experimentais e treinamento de professores. A experimentação 

seguiria os passos da investigação científica e prepararia os alunos para serem futuros 

cientistas (BARRA; LORENZ, 1986; KRASILCHIK, 1987, 2005).  

Nos anos setenta, o Brasil estava sob o regime da ditadura militar e planejava a 

modernização e desenvolvimento do país. Nessa época, o ensino de ciências passou a ter uma 

importância fundamental na qualificação de mão-de-obra que daria suporte a tão almejado 

desenvolvimento, de acordo com o estabelecido na LDB de 1971. Entretanto, o que de fato 

aconteceu foi uma redução das disciplinas científicas em detrimento ao currículo técnico que 

visava a integração com o ambiente do trabalho. Com a carência no ensino científico, os alunos 

apresentavam enormes dificuldades em cursar as disciplinas técnicas. Em suma, prejudicou-se 

a formação básica sem que houvesse um rendimento correspondente na formação profissional. 

(KRASILCHIK, 1987, 2005).  

Desde então, fortes alterações sociais, políticas e econômicas, que não são objetos de 

nosso estudo, atribuíram diferentes objetivos ao ensino das ciências, de forma que, a partir dos 

anos 80, diversas correntes educativas apresentaram grande variabilidade de concepções e 
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ensino e de forma de conceber o trabalho experimental. Em consonância com essas mudanças, 

em 1998, o Ministério da Educação Brasileira (MEC) disponibiliza os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) documento norteador de uma nova reorganização curricular nacional. 

Os PCN, desde a Educação Infantil ao Ensino Médio, apontam a experimentação como 

um processo de construção do conhecimento e ampliação das capacidades de apropriação de 

conceitos, seja no aperfeiçoamento de habilidades manuais e no conhecimento do meio para a 

Educação Infantil, seja no processo de construção do conhecimento científico e na 

compreensão do mundo circundante em um processo de contextualização do conhecimento 

(BRASIL, 1986).  
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3 METODOLOGIA E INSTRUMENTOS 

 

 

Para Minayo (2004), é a metodologia que explicita as opções teóricas fundamentais, 

expõe as implicações do caminho escolhido para compreender determinada realidade e o 

homem em relação a ela. Aqui se delineiam os caminhos que foram utilizados para o alcance 

dos objetivos propostos, emerge o porquê das concepções teóricas adotadas e dos 

instrumentos utilizados. 

Ao ingressarmos no mestrado em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática 

trazíamos bastante ansiedade em relação ao ensino de Biologia. Porém nos voltamos para a 

exploração dos problemas relacionados ao uso da experimentação como instrumento didático 

no ensino de Biologia, estimulados pela insatisfação pessoal e pela necessidade de um novo 

olhar nesse campo prático do ensinar e aprender Biologia no Ensino Médio. O pensar 

metodológico, para explorar esse problema, não aconteceu de forma imediata, foi um 

processo de amadurecimento que ocorreu no percurso do próprio fazer acadêmico do 

mestrado, do conhecer dos sujeitos e ambientes que estariam envolvidos na investigação 

pretendida. Optamos pelo método que emerge do diálogo entre o qualitativo e o quantitativo. 

A direção seria dada no percurso e na necessidade surgida em cada etapa da investigação. 

Sobre isso Goldenberg (2007, p. 62) explicita: 

 

A integração da pesquisa quantitativa e qualitativa permite que o pesquisador faça 

um cruzamento de suas conclusões de modo a ter maior confiança que seus dados 

não são produto de um procedimento específico ou de alguma situação particular. 

Ele não se limita ao que pode ser coletado em uma entrevista: pode entrevistar 

repetidamente, pode aplicar questionários, pode investigar diferentes questões em 

diferentes ocasiões, pode utilizar fontes documentais e dados estatísticos.  

 

Organizamos as etapas do percurso metodológico em três momentos distintos, 

utilizando instrumentos de investigação para cada assunto de estudo, sempre na perspectiva de 

avaliar os limites e as possibilidades de utilização das atividades experimentais como 

instrumento didático em aulas de Biologia nas escolas estudadas.  

Na Figura 1 a seguir, é apresentado o caminho traçado para atender a cada questão de 

estudo: 
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Figura 1: Percurso metodológico 

Fonte: O Autor (2010) 

 

 

Minayo (2004) afirma que as revisões teóricas são importantes instrumentos para 

apreensão e concepção da realidade, por isso para aproximação e compreensão do nosso 

objeto de estudo, recorremos ao uso da pesquisa bibliográfica. Esta nos orientou de forma 

importante sobre a concepção de Experimentação em diferentes momentos da história da 

ciência e de como historicamente se construiu a relação entre o ensino de ciências e a 

experimentação como instrumento didático. Neste momento, utilizamos um estudo 

exploratório, que segundo Triviños (2008 p. 35) “[...] permitem ao investigador aumentar sua 

experiência em torno de determinado problema [...] ou delimitar e manejar com maior 

segurança uma teoria cujo enunciado resulta demasiado amplo para o resultado da pesquisa 

que deseja realizar.” 

Como instrumentos de coleta de dados, optamos por aplicar questionários 

uniformizados, fazer entrevistas semiestruturadas, visitar os locais pesquisados e fazer 

registros fotográficos. O quadro 2 a seguir mostra como os referidos instrumentos de pesquisa 

auxiliaram na busca de dados sobre as questões de estudo. 

 

 

 

 

PERCURSO 

METODOLÓGICO 

1
a
 FASE 

2
a
 FASE 

3
a
 FASE 

APROXIMAÇÃO 

DO OBJETO 

VISITA A 20 

ESCOLAS 

CARACTERIZAÇÃO 

DOS ESPAÇOS DAS 

ESCOLAS 

ENTREVISTA/REGISTRO 

FOTOGRÁFICO PESQUISA 

BIBLIOGRÁFICA 

CONCEPÇÃO DOS PROFESSORES DE 

BIOLOGIA A CERCA DAS 

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

ENTREVISTA/QUESTIONÁRIO 

(31 PROFESSORES) 

PESQUISA 

BIBLIOGRÁFICA 

IDENTIFICAÇÃO DE 

PROBLEMAS 

ENTREVISTA/ 

QUESTIONÁRIO  

PESQUISA 

BIBLIOGRÁFICA 
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  ESPECÍFICOS INSTRUMENTOS PERGUNTAS 

Caracterizar e comparar os 

espaços existentes em escolas 

federais e estaduais para 

atividades experimentais de 

biologia. 

 

Questionário Questões: 3,4  

Registro fotográfico e visita 

às escolas com registro em 

blocos de anotações 

------------------ 

 Identificar e comparar as 

principais dificuldades de 

natureza pedagógica 

enfrentadas pelos professores 

de Biologia de escolas 

federais e estaduais para 

realização de atividades 

experimentais. 

 

Questionário Questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8,10 

Entrevista Perguntas: arguição na 

questão 8 do questionário 

Identificar a concepção que 

os professores de Biologia do 

Ensino Médio têm sobre as 

atividades experimentais. 

 

Questionário Questões: 9, 11, 12, 13, 14, 

15, 16,17 

Entrevista Perguntas: arguição na 

questão 13 do questionário. 

 

Quadro 2: Objetivos do estudo e seus respectivos instrumentos 

Fonte: O Autor (2010) 

 

A entrevista foi aplicada apenas aos participantes que deixaram suscitar alguma 

dúvida, ou completar alguma lacuna nas respostas dadas no questionário, servindo, dessa 

forma, como instrumento complementar. Triviños (2008) esclarece sobre o uso semelhante 

desse tipo de entrevista quando enfatiza que as perguntas fundamentais de uma entrevista 

semiestruturada não aparecem “a priori”, mas são resultados da teoria já adquirida pelo 

investigador e da informação que o mesmo já recolheu sobre seu objeto, dando livre escolha 

das pessoas que serão entrevistadas. 

Sabemos que cada opção de coleta de dados implica em graus diferenciados de 

respostas que irão contribuir para o estudo realizado e que cada instrumento ou forma de 
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coletar dados tem seus limites e possibilidades. Acerca disso reafirmamos a escolha dos 

instrumentos já citados explicitando seus limites e possibilidades. 

Segundo Laville e Dione (1999) a utilização de um questionário uniformizado, além 

da rapidez e economicidade, seu uso permite alcançar o maior número de indivíduos sem que 

seja necessária a presença de um entrevistador. Esse instrumento contribui, com certa eficácia, 

na padronização das questões apresentadas ao entrevistado, facilitando a compilação e a 

comparação das respostas e consequente utilização de uma análise estatística. Outro ponto 

positivo é a garantia de anonimato por parte do investigado, afinal nem todas as pessoas estão 

dispostas a revelar suas queixas ou eventuais fraquezas. Entretanto, esse anonimato não 

garante a fidelidade das respostas obtidas e, às vezes, o pesquisado omite algumas 

informações para proteger sua auto-imagem ou por outras razões que permanecem ignoradas 

pelo pesquisador.  

Investigar todos os professores de Biologia que atuam em escolas estaduais e federais 

do Município de Natal-RN seria uma tarefa árdua e dispendiosa que tomaria uma enorme 

quantidade de tempo. O uso do questionário propiciou uma amostragem significativa a partir 

da seleção de docentes de instituições presentes nas diversas regiões geográficas da cidade. 

Com a escolha do instrumento de pesquisa, iniciamos um cuidadoso processo de formulação 

das questões. Procuramos estabelecer uma sequência lógica (do simples para o complexo) 

evitando-se ambiguidades, de modo que o instrumento fosse aplicado com o menor índice de 

erro possível. A aplicação de um pré-teste, com dois docentes, foi essencial para eliminar 

algumas arestas que poderiam gerar pontos falhos e comprometer todo o processo da 

investigação. Após os devidos ajustes e reformulações, o questionário foi elaborado com treze 

questões fechadas e quatro questões abertas. 

  De acordo com Goldenberg (2007), as perguntas fechadas, apesar de estarem 

limitadas às alternativas apresentadas, são mais facilmente aplicáveis e analisáveis; enquanto 

que nas perguntas abertas (de resposta livre) o pesquisado escreve livremente sobre o tema 

proposto, porém a análise e mensuração das respostas são bem mais complexas. Vale frisar 

que, na maioria das questões fechadas (nove de um total de treze), havia um número 

considerável de alternativas, onde na última opção havia o item “outros” com um espaço para 

o docente especificar algum elemento não configurado nas alternativas. Esse modelo de 

questão permitiu uma maior liberdade de expressão, já que o entrevistado não ficou limitado 

apenas às alternativas propostas. Para Chizzotti (2009, p 27), “[...] É uma tarefa que exige 

critério e planejamento para exaurir todos os aspectos dos dados que se quer obter, sem 

negligenciar os aspectos essenciais da pesquisa [...]”. 
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As visitas às escolas ocorreram no período de março a agosto de 2009. Os contatos 

iniciais, na maioria das vezes, ocorreram com a direção da escola e/ou com profissionais da 

equipe pedagógica que eram informados previamente sobre os objetivos, o sigilo das 

informações e as possíveis contribuições científicas da pesquisa. A investigação prosseguia 

com um contato com o(s) professor (es) de Biologia, que recebia(m) o questionário 

uniformizado o qual podia ser respondido no momento ou poderia ser entregue em outra 

ocasião, numa próxima visita do pesquisador à escola. Os procedimentos variavam de acordo 

com a disponibilidade de tempo e o desejo do entrevistado.  Vale salientar que alguns 

professores, mesmo com o contato pessoal, optaram por receber e responder o questionário 

em um arquivo anexado ao e-mail, seguido de uma carta de apresentação que mencionava os 

objetivos, sigilo das informações,  futuras contribuições da pesquisa. Em relação a aqueles 

que não responderam ao questionário, podemos afirmar que foi uma minoria o que 

caracterizou números pouco expressivos.  

De posse do questionário respondido, era solicitada ao pesquisado uma entrevista 

semiestruturada, com auxílio de um gravador de voz, na qual fazíamos uma exploração de 

algumas respostas dadas no questionário. Entretanto, a maioria se recusou a participar da 

entrevista. Sobre a entrevista semiestruturada Triviños (2008 p.146) relata:  

 

[...] queremos privilegiar a entrevista semi-estruturada por que esta, ao mesmo 

tempo em que valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas 

possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, 

enriquecendo a investigação [...]. 

 

Concluída a entrevista, seguíamos com a observação in loco do espaço disponibilizado 

para as AE que podia ser o laboratório de Biologia, o laboratório de Ciências ou a própria sala 

de aula.  Munido de bloco de anotações e câmera fotográfica fazíamos o registro escrito e 

fotográfico das instalações físicas, verificando-se as condições para o desenvolvimento das 

AE. Posteriormente, para análise do questionário e da entrevista, utilizamos alguns elementos 

da análise de conteúdo. Segundo Richardson (2009, p. 229), a análise de conteúdos pode ser 

utilizada em diversos campos de aplicação e análise, dentro do aspecto linguístico, pode- se  

analisar  escritos e relatos orais, em nosso caso questionários e entrevistas. 

 Minayo (2004, p.68) enfatiza que a análise de conteúdo visa a verificar hipóteses e ou 

descobrir o que está por trás de cada conteúdo manifesto. “[...] o que está escrito, falado, 

mapeado, figurativamente desenhado e/ou simbolicamente explicitado sempre será o ponto de 

partida para a identificação do conteúdo manifesto (seja ele explícito e/ou latente)”.  
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A análise de conteúdo é considerada uma técnica para o tratamento de dados que visa 

a identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema. Bardin (apud 

GOLDENBERG, 2009) conceitua a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo de mensagens que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção dessas mensagens.  

A finalidade da análise de conteúdo é produzir inferência, trabalhando com vestígios e 

índices postos em evidência por procedimentos mais ou menos complexos, de forma que ao 

nos propormos a pesquisar a concepção dos professores acerca da experimentação, a análise 

do discurso nos pareceu bastante útil para trabalhar com as falas coletadas, tendo em vista 

que, em nossos instrumentos de pesquisa, não estavam postas, explicitamente, perguntas 

diretas sobre concepções, mas perguntas indiretas e que nos levariam a inferências, a partir da 

análise dos dados coletados através de questionários e entrevistas. 

 

 

3.1 OS COLABORADORES/PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

Os sujeitos envolvidos diretamente na investigação são professores da Educação 

Básica, Ensino Médio, todos eles professores de Biologia da rede pública estadual e federal. 

No total participaram 31 professores, sendo 19 (treze mulheres e seis homens) de escolas 

estaduais da Região Metropolitana de Natal RN e 12 (sete mulheres e cinco homens) do IFRN 

dos Campi: Natal Central, Natal Zona Norte, Currais Novos, Ipanguaçu e Mossoró. Vale 

salientar que durante as visitas às escolas, contamos, na maioria das vezes, com a valiosa 

participação dos diretores, da equipe pedagógica e demais funcionários que facilitaram o 

contato com os docentes e o acesso às instalações físicas. 

Com o objetivo de caracterizar os participantes da pesquisa, as primeiras questões do 

questionário abordavam as seguintes questões: experiência profissional docente, séries em que 

leciona, turno, em quantas instituições trabalham, carga horária semanal trabalhada, tempo 

disponível para preparar aulas e qualificação profissional. Acreditamos que essas informações 

podem contribuir com elementos importantes para análise dos resultados.  

Os professores das escolas estaduais têm em média 08 anos de experiência docente, 

enquanto que os da rede federal têm em média 10 anos de experiência docente. Os docentes 

federais trabalham somente em um a única escola federal, enquanto os professores das escolas 

estaduais trabalham  em duas instituições estaduais, em média, alguns deles trabalham em até 



41 

 

04 escolas. Essa realidade pode influenciar na disponibilidade desses professores realizarem 

ou não atividades experimentais, pois reflete diretamente no tempo disponível desse 

professor, assunto esse que é discutido nos resultados. 

 

 

3.2 OS ESPAÇOS ESCOLARES DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida em 20 (vinte) instituições públicas de ensino médio do 

Estado do Rio Grande do Norte – Brasil, sendo 15 escolas estaduais da Região Metropolitana 

da cidade do Natal (RN) e 5 (cinco) escolas do IFRN. A seleção das escolas da rede estadual 

ocorreu de acordo com a distribuição geográfica, onde foram contempladas escolas das 

Zonas: Norte, Sul, Leste (Centro) e Oeste da Região Metropolitana de Natal (RN). Outro 

aspecto que incorreu na escolha foi o fato de algumas escolas serem tidas como tradicionais 

da cidade do Natal, como foram os casos da Escola Estadual Atheneu Norteriograndense, 

Escola Estadual Winston Churchill e a Escola Estadual Prof. Anísio Teixeira. No tocante às 

escolas da rede IFRN deveram-se ao fato de ser a instituição na qual lecionamos a disciplina 

de Biologia e, principalmente, por ser considerada uma escola de referência no que diz 

respeito ao ensino médio no Rio Grande do Norte. O IFRN conta hoje com onze (11) Campi, 

porém foram amostrados apenas aqueles que se encontravam em pleno funcionamento no 

momento da pesquisa, como foram os casos dos Campi de: Natal Central, Natal Zona Norte, 

Currais Novos, Ipanguaçu e Mossoró. A caracterização das escolas está anexada como 

produto da dissertação, ao final, como um relatório em anexo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Os resultados obtidos para análise serão apresentados em três eixos principais: 

caracterização das escolas, os limites e as possibilidades para realização das Atividades 

Experimentais (AE) e a concepção dos professores quanto as AE de Biologia. 

Desenvolvemos, em paralelo, uma caracterização pessoal e profissional dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa. 

 

 

4.1 CARACTERIZANDO OS ESPAÇOS PARA ATIVIDADES EXPERIMENTAIS DE 

BIOLOGIA 

 

 

Nesta etapa utilizamos dados colhidos diretamente dos atores da pesquisa, como 

também dos diretores, profissionais técnicos pedagógicos e administrativos. Obviamente que 

a observação in loco, com devidas anotações e registro fotográfico, foi eminente em todo o 

processo. Como as escolas pertencentes à rede federal possuem uma infraestrutura 

privilegiada, principalmente no que diz respeito aos espaços disponibilizados para as AE, 

quando comparadas com as escolas da rede estadual, achamos por bem desenvolver uma 

análise dos dados separando-as em dois grupos: Escolas Federais (EF) e Escolas Estaduais 

(EE).  

 

 Escolas Federais (EF) 

Todas as escolas federais pesquisadas fazem parte do IFRN - Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, sendo duas delas localizadas na 

Capital do Estado: IFRN Campus Natal Central e IFRN Campus Natal Zona Norte, além de 

três situadas no interior do Estado: IFRN Campus Currais Novos, IFRN Campus Ipanguaçu e 

IFRN Campus Mossoró.  

Como estar exposto no relatório, todas as escolas do IFRN oferecem boas condições 

físicas para o desenvolvimento de AE, ou seja, todas dispõem de laboratórios, equipamentos, 

materiais de consumo, entre outros. Todas elas dispõem de laboratórios de Biologia (60%) ou 

de Ciências (40%) e os professores contam com o auxílio de alunos bolsistas no que diz 

respeito à preparação das aulas.  Em 60% delas, existe o apoio adicional de um técnico em 

laboratório. Com uma média de 40 alunos por turma, às vezes, torna-se necessário a divisão 

das turmas, fato esse comumente ocorrente no Campus da Zona Norte, tendo em vista que o 
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laboratório só comporta, em média, 25 estudantes. Historicamente, os Institutos contam com 

investimentos específicos para o desenvolvimento do Ensino Técnico e, mais recentemente, 

do Ensino Superior, o que lhes garante a aquisição de diversos laboratórios em diversas áreas 

de conhecimento que podem dar algum suporte ao professor de Biologia como são os casos 

dos laboratórios: de Alimentos e Microbiologia no Campus de Currais novos; de 

Agroecologia do Campus de Ipanguaçu, além de Microbiologia e Físico-química do Campus 

Natal Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escolas Estaduais (EE) 

A avaliação dos espaços e das condições de utilização dos laboratórios das quinze (15) 

EE investigadas  não foi uma tarefa fácil. Nosso acesso aos laboratórios foi dificultado porque 

a maior parte dos professores de Biologia envolvidos no estudo não atuava nos laboratórios, 

entretanto todos os ambientes foram observados pelo pesquisador. A falta de uso de alguns 

equipamentos não permitiu uma avaliação precisa sobre o seu real estado de funcionamento. 

Em algumas circunstâncias, valemo-nos da palavra do professor ou funcionário do 

estabelecimento de ensino.  

O relatório mostra uma visão geral das EE quanto aos seus espaços e infraestrutura em 

relação às AE. Os números relatam que 53,3% das instituições apresentam um laboratório de 

Ciências; 13,3% têm um laboratório de Biologia; 6,7% têm sala-ambiente e 26,7% não 

dispõem de espaços apropriados para as AE. Ao todo são dez (10) ou 66,6% os 

estabelecimentos que apresentam um laboratório, seja de Biologia ou de Ciências. Das dez 

contempladas com laboratórios, apenas quatro (04) utilizam o laboratório como apoio às aulas 

de Biologia. Somando-se com duas (02) escolas que, mesmo sem laboratório realizam AE, 

teremos um total de seis (06), ou seja, 40% do total de EE pesquisadas.  

Fotografia 2: Laboratório de uma Escola 

Federal 

Fonte: O Autor (2009) 

Fotografia 1: Materiais de AE em Escola 

Federal 

Fonte: O autor (2009) 
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A partir dos dados coletados e exibidos com detalhes, no relatório, podemos fazer as 

seguintes constatações: 80% dos laboratórios têm uma capacidade média de até 25 alunos, 

quando a maioria das turmas apresenta uma média de 35 estudantes. Existe uma carência de 

equipamentos em todas as escolas pesquisadas, apenas 40% delas apresentam microscópios 

funcionando e mesmo assim numa média de um único aparelho por laboratório. Verificamos 

falta de vidrarias em 30% das escolas pesquisadas.  Os reagentes encontrados na maioria das 

escolas mostram-se insuficientes para realização das AE mais rotineiras da disciplina de 

Biologia, em algumas delas esses materiais encontravam-se com prazo de validade vencido. 

Observamos que 70% do total das escolas pesquisadas dispõem de um “kit” de atividades 

experimentais, inclusive aquelas que não têm laboratório. Entretanto, segundo os docentes, os 

materiais inclusos no “kit” pouco auxiliam nas AE de Biologia, como é o caso de um 

microscópio considerado de “brinquedo”. De acordo com Neves et al (1998),  a aquisição 

desses “kits” de laboratório seria, dentro de uma perspectiva imediatista por parte do governo, 

de resolver os problemas no ensino de ciências, que é visto por muitos, como a redenção para 

o desemprego, a baixa produtividade e os problemas do atraso tecnológico do país. Soma-se a 

isso a pressão consumista das empresas interessadas em vender esses produtos, que prometem 

na compra do “pacote”, além de apostilas e manuais de utilização, um curso para os 

professores.  Porém de acordo com os atores da pesquisa, nem sempre as escolas adquirem 

esse “pacote”. Sendo assim, as empresas fornecedoras se eximem da responsabilidade do 

curso de capacitação. Acreditamos que essa foi a situação encontrada na maioria das escolas 

investigadas, onde esses materiais e equipamentos estavam em completo abandono ou sendo 

subutilizados pelos professores.  

Em apenas 10% das escolas, existem problemas nas instalações elétricas e hidráulicas. 

Não existem em nenhuma das escolas, alunos monitores, nem tampouco técnicos de 

Fotografia 3: Materiais de AE em Escola 

Estadual 

Fonte: O Autor (2009) 

Fotografia 4: Laboratório de uma Escola 

Estadual 

Fonte: O Autor (2009) 

 

 

 

 

Fonte: Kelvin 
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laboratório que possam auxiliar o professor na preparação e no planejamento das AE. Na 

maioria delas, a limpeza do laboratório, após a atividade, é realizada pelo próprio professor. 

Apesar da deficiência de equipamentos, reagentes, materiais de consumo e monitor de apoio, 

acima elencados, observamos que, em 70% das escolas contempladas com laboratório, é 

possível desenvolver algum tipo de Atividade Experimental. 

 

 

4.2 FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES 

 

 

No que diz respeito à capacitação, optamos por fazer uma análise para cada grupo 

postos no gráfico 01, ou seja, separando-se os docentes das redes estaduais e federais. Para os 

professores do IFRN (rede federal) obtivemos os seguintes resultados: 75,0% dos 

entrevistados são mestres, 16,7% são especialistas, 3,2% são doutores e 0% para aqueles com 

apenas a graduação. 

Para a rede estadual os números mostram que 36% são graduados, 31,6% são mestres, 

31,6% são especialistas e nenhum dos entrevistados tem o título de doutor. 

 

 

Gráfico 1: Quanto à qualificação profissional dos professores pesquisados 

Fonte: O Autor (2009) 

 

 

Segundo o relato da maioria dos docentes das Escolas Estaduais (EE), a ausência de 

um plano de capacitação eficiente por parte do Governo do Estado, a carga horária elevada, 

acrescentada aos baixos salários dificultam o ingresso dos docentes nos Programas de Pós-

Graduação. Para reforçar essa afirmação, dos professores da rede estadual que têm mestrado, 

apenas um ou (16,6%) concluiu a capacitação após o ingresso na rede estadual de ensino. 
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Já o IFRN dispõe de uma Política de Capacitação que possibilita o afastamento parcial 

(com redução em 50% da carga horária) ou total quando a Pós-Graduação ocorrer fora da 

cidade sede na qual o docente estiver lotado. Pode ocorrer um afastamento total (de seis ou 

doze meses) no ano corrente à defesa da monografia, dissertação ou tese. Vale salientar que 

no IFRN existe a possibilidade da contratação de um professor substituto para ministrar as 

aulas do docente afastado. Após a conclusão, o professor terá um aumento significativo na sua 

remuneração.  

 

 

4.3 IDENTIFICANDO AS PRINCIPAIS DIFICULDADES DE NATUREZA 

PEDAGÓGICA ENFRENTADAS PELOS PROFESSORES DE BIOLOGIA PARA 

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

 

Para identificar as principais dificuldades de natureza pedagógica, utilizamos as 

subcategorias que diz respeito a: detectar a disponibilidade do professores para a instituição 

em que ele trabalha; as vivências em relação às atividades experimentais no percurso 

formativo do professor, locais disponíveis para realização de AE; dificuldades relatadas pelos 

docentes; a freqüência de AE por ano letivo; os conteúdos que apresentam maior dificuldade 

em realizar AE. Seguiremos fazendo um paralelo das realidades das Escolas Estaduais e das 

Escolas Federais. 

Para Basso (1998), a análise do trabalho docente pressupõe o exame das relações entre 

as condições subjetivas - formação do professor - e as condições objetivas, entendidas como 

as condições efetivas de trabalho, englobando desde a organização da prática - participação no 

planejamento escolar, preparação de aula etc. - até a remuneração do professor. De forma que 

a análise do trabalho docente, em quaisquer que sejam as suas dimensões, deve considerar um 

conjunto articulado de fatores.  

 

 

4.3.1 Vivências em relação às atividades experimentais no percurso formativo do 

professor 

 

 

Na concepção de teóricos como Piaget e Vygotsky (PANLANGANA, 2001), 

respectivamente, o conhecimento de modo geral, acontece na interação constante entre a 

pessoa e o objeto a ser conhecido, em contexto historicamente situado, isto é, um indivíduo 
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possui, a partir da sua história de vida, um capital cultural construído na interação com o meio 

em que está inserido, tendo uma identidade que, além de individual, é também coletiva e que 

o liga a sua classe social de origem. Essas relações influenciam também no tipo de identidade 

profissionalque o educador vai construindo ao longo da sua trajetória de vida. 

Nesse sentido, Garrido (1999) enfatiza três aspectos que influenciam e são necessários 

à prática docente: 1) são os conhecimentos específicos que os educadores oportunizam aos 

discentes, proporcionando a estes o desenvolvimento humano e cidadão; 2) os saberes 

pedagógicos que são os conhecimentos que os educadores encontram para desenvolver o 

processo de ensino nos mais diversificados contextos da ação docente e 3) os saberes da 

experiência que dizem respeito ao conjunto de conhecimentos e situações que o educador 

acumulou durante sua vida. Esses aspectos ou saberes resultam dos encontros e desencontros 

com as teorias e práticas suas e de outros, de suas indagações sobre a profissão que exercem e 

lhes permitem construírem-se como educadores. 

É nessa perspectiva que consideramos importante saber dos discentes pesquisados, 

qual a sua relação ou vivência em relação às AE durante seu percurso formativo, inferindo 

que essa experiência, baseando-se nas concepções psicológicas de Piaget e Vygotsky e nos 

saberes necessários à prática docente de Garrido (1999) podem influenciar na prática docente 

atual desses professores no tocante ao uso de AE. O que está disposto nas tabelas 1 e 2: 

 

Tabela 1: Vivência em relação a atividades experimentais: professores estaduais 

PE 
Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 
Graduação 

Curso 

específico 

Prática 

docente 

Livros 

didáticos 
Outros  

TOTAL 0 08 16 09 09 10 01 

% 0 42,10 84,21 47,36 47,36 52,63 5,26 

Fonte: O Autor (2010) 

 

 

Tabelas 2: Vivência em relação a atividades experimentais: professores federais 

PF 
Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 
Graduação 

Curso 

específico 

Prática 

docente 

Livros 

didáticos 
Outros  

TOTAL 1 5 8 5 12 07 02 

% 8,3 41,66 66,66 41,66 100 58,33 16,66 

Fonte: O Autor (2010) 
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Verificamos que há algumas diferenças, mesmo que não significativas entre as 

vivências com AE entre os professores das escolas estaduais e escolas federais, no percurso 

formativo dos dois grupos. Os professores das escolas estaduais declararam ter maior contato 

com atividades experimentais na graduação, enquanto que os professores das escolas federais 

intensificam sua vivência na prática docente. Um dado importante é colocado também quando 

se fala em outros, ou formas individuais de busca e aperfeiçoamento na área. Inferimos  que 

os professores das escolas federais buscam mais alternativas que proporcionem melhor 

atuação com AE. 

Bueno e Kovaliczn (2008, p.18) reiteram que:  

 

[...] para realizar atividades experimentais são necessários conhecimentos técnicos 

prévios, tais como manipulação de vidrarias, equipamentos, reagentes, substâncias 

tóxicas e contaminantes, conhecimentos estes que nem todos os professores 

adquirem em sua graduação. Dos professores que atuam em atividades 

experimentais, espera-se capacidade técnica para realizá-la e que uma possível 

carência profissional não dificulte ou impossibilite sua realização. 

  

Em comparação com os resultados que visualizamos na pesquisa foi possível 

observarmos que os professores que declararam ter maiores vivências com atividades 

experimentais foram aqueles que, mesmo nas escolas estaduais onde as condições materiais 

são menos privilegiadas, declararam fazer atividades experimentais mesmo em condições 

adversas. Porém não se constituiu uma regra, pois em alguns casos, mesmo com pouca 

vivência em atividades experimentais durante sua formação, alguns professores declararam 

fazer atividades experimentais. E em outros casos professores que declararam ter experiências 

com atividades experimentais no ensino Básico à formação continuada declararam não fazer 

atividades experimentais com os seus alunos. Um, em particular, declarou ter boa formação, a 

escola oferece as condições mínimas para atividades experimentais, mas em comparação com 

os outros entrevistados é o que apresenta maior carga horária trabalhada. 

 

 

4.3.2 A disponibilidade dos professores e os principais problemas 

 

 

Os professores das escolas federais são todos de dedicação exclusiva. A média de 

aulas ministradas é de 12 por semana e a média de tempo disponível para planejamento de 

aulas é de 13,2 horas semanais. Já a realidade dos professores das escolas estaduais é bem 

diferente: 57,9% dos docentes trabalham em mais de uma escola, têm em média 34 aulas 

semanais e o tempo disponível para planejamento de aulas é de 6,5 horas por semana. 
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 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) de 

Ciências Naturais, Borges (2002, p.10) destaca que “para que as atividades práticas sejam 

efetivas em facilitar a aprendizagem, elas devem ser cuidadosamente planejadas, levando em 

conta os objetivos pretendidos, os recursos disponíveis e as idéias prévias dos estudantes 

sobre o assunto”. 

O problema da falta de tempo disponível para o planejamento das AE é citado por 

pesquisadores como Borges (2002), Krasilchik (2005) e Kanbach et al (2005) como um dos 

fatores limitantes para a utilização desse instrumento didático, pois, como todo fazer docente, 

ele carece de planejamento e preparação de materiais. De forma que as duplas ou triplas 

jornadas de trabalho empreendidas pelos professores da rede estadual podem ser apontadas 

como um fator importante na baixa utilização de AE no âmbito das aulas de Biologia nas 

escolas estaduais como mostra a tabela 03:  

 

   Tabela 3: Indagação quanto ao desenvolvimento de aulas experimentais 

Quantidade 
 Você desenvolve atividades experimentais na sua 

escola? 

Sim Não 

19 Professores de escolas estaduais 09 10 

12 Professores do IFRN 12 00 

Fonte: O Autor (2010) 

 

O inverso ocorre com os professores da rede federal, 100% dos entrevistados declaram 

desenvolver AE em suas aulas. Ocorre que 9 dos dezenove entrevistados das escolas 

estaduais, mesmo em condições, adversas declararam realizar algumas atividades práticas 

relacionadas às AE, de forma que reforça o que é colocado por Basso (1998) que, diferente de 

outras atividades, a profissão docente é revestida  de autonomia, pois “permite uma avaliação 

e um planejamento contínuos do trabalho, orientando modificações, aprofundamentos e 

adequações do conteúdo e metodologias a partir da situação pedagógica concreta e imediata.” 

  Aos professores da rede estadual que declararam não realizar atividades 

experimentais foi lançada a questão que os interrogava quais os motivos dessa não realização. 

Os resultados estão expostos no Gráfico 2 a seguir. Os entrevistados podiam assinalar mais de 

uma alternativa, por isso a soma dos percentuais ultrapassa os 100%. 
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Gráfico 2: Motivos da não realização de atividades experimentais – professores estaduais 

Fonte: O Autor (2010) 

 

De acordo com a exposição do Gráfico 2, 70% dos docentes que não desenvolvem as 

AE apontaram os problemas de infraestrutura dos laboratórios como a principal causa da não 

realização. Além disso, outro fator mencionado por 30% dos professores é a dificuldade que 

eles têm em desenvolver tais atividades, ou seja, não se sentem seguros por desconhecerem a 

maioria dos experimentos. A ausência de um laboratório foi citada por 30% dos docentes. 

Finalmente, no item “outros”, com escore de 20%, as justificativas que merecem destaque 

foram: a carga horária elevada, a insatisfação salarial, a ausência de monitores, técnicos de 

laboratório e até apoio do ponto de vista de limpeza do laboratório.  

Em relação a esse tópico Krasilchik (2005, p.87) relata:  

 

Embora a importância das aulas práticas seja amplamente reconhecida, na realidade 

elas formam uma parcela muito pequena dos cursos de biologia, porque, segundo os 

professores, não há tempo suficiente para a preparação de material, falta-lhes 

segurança para controlar a classe, conhecimentos para organizar as experiências e 

também não dispõem de equipamentos e instalações adequadas. 

 

 Pessoa (1985) apontou resultados semelhantes quando afirma que o laboratório sem 

manutenção e falta de tempo para preparação das aulas como sendo umas das razões para a 

não utilização das AE.  

A observação in loco dos espaços destinados as AE reforça o relato dos docentes, 

quando apontam que 30% das escolas pesquisadas estão com seus laboratórios fechados ou 

sem uso. Quando a análise é realizada apenas com as escolas estaduais, esse percentual sobe 

para 40%. De uma maneira geral, esses dados revelam um quadro preocupante tendo em vista 

que a ausência das AE nas aulas de ciências tem sido citada por professores do ensino 
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fundamental e do médio como uma das principais causas da deficiência em relação à 

aprendizagem das ciências (BORGES, 2002; ARRUDA; LABURU, 1998; HODSON,1994, 

GARCIA BARROS; MARTINEZ LOSADA, 2003). 

A realização de atividades experimentais por todos os professores das escolas federais 

não implica em isenção de problemas. Mesmo nessas escolas onde se encontra infraestrutura 

privilegiada em relação às escolas estaduais encontram-se obstáculos para as atividades que se 

propõem a fazer, de forma que, de acordo com as declarações coletadas, podemos mostrar os 

quadros demonstrativos e comparativos que seguem nas tabelas 04 e 05.  

 

Tabela 4: Principais dificuldades dos professores das escolas federais 

Principais dificuldades escolas federais % 

Faltam reagentes 50,00 

Grande quantidade de conteúdos e pouco tempo 41,66 

Grande número de alunos por turma 41,66 

Faltam equipamentos 33,33 

Os livros didáticos trazem poucas práticas 33,33 

Não encontram nenhuma dificuldade 25,00 

Não tem laboratório 00,00 

Instalações de laboratório inadequadas 00,00 

Sem formação adequada na graduação 00,00 

Não fez cursos específicos para desenvolver atividades experimentais 00,00 

Falta de concentração dos alunos 00,00 

Fonte: O Autor (2010) 

 

As dificuldades encontradas nas escolas públicas federais ainda recaem sobre os 

problemas mais recorrentes citados por vários autores e também declarados pelos professores 

como os principais motivos que dificultam o uso de atividades experimentais nas aulas: falta 

de materiais, muito conteúdo e pouco tempo e grande quantidade de alunos por turma. 

(SILVA; ZANOM, 2000; BUENO; KOVALICZN, 2008; PESSOA et al, 1995; BORGES, 

2002; KRASILCHIK, 2005; KANBACH et al, 2005; MAMPRIN et al, 2007). 

Mesmo que o contexto seja favorável para a prática de atividades experimentais, os 

professores perpetuam o discurso da falta (MAMPRIN et al, 2007), e buscam reforçar a 

carência ou a deficiência de algo para justificar a resistência quanto ao uso de atividades 

experimentais.  
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Na mesma realidade deparamo-nos com uma posição contraditória, opondo-se às 

posições negativas, quando 25% dos professores pesquisados declaram que não têm 

dificuldade nenhuma na realização de AE. Inferimos que aqui há um posicionamento político 

à medida que consideramos que esses entrevistados são professores de Biologia que atuam na 

esfera da gestão, mesmo considerando o ambiente favorável inegavelmente proporcionado 

pelas escolas federais não é possível considerá-lo isento de nenhum problema no 

planejamento e execução de AE.  

A maior parte dos professores de escolas estaduais mencionou a falta de equipamentos 

e reagentes (70%) como sendo as principais dificuldades para o desenvolvimento das AE. 

Outro item que mereceu destaque foi a pequena quantidade de aulas semanais da disciplina de 

Biologia (60%) e a falta de uma disciplina específica na graduação que ensinasse a 

desenvolver tais atividades (50%). O que pode ser observado na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Principais dificuldades dos professores das escolas estaduais 

Principais dificuldades Escolas Estaduais % 

Faltam equipamentos 77,77 
Faltam reagentes 66,66 

Grande quantidade de conteúdos e pouco tempo 55,55 

Não tem laboratório 44,44 

Sem formação adequada na graduação 44,44 

Grande número de alunos por turma 44,44 

Instalações de laboratório inadequadas 22,22 

Não fez cursos específicos para desenvolver atividades experimentais 22,22 

Falta de concentração dos alunos 22,22 

Os livros didáticos trazem poucas práticas 09,00 

Não encontram nenhuma dificuldade 00,00 

              Fonte: O Autor (2010) 

 

O resultado da Tabela 05 deixou explícitos os problemas de infraestrutura encontrados 

na rede estadual. Podemos inferir que, uma vez que os laboratórios não se encontram em 

condições adequadas de uso, a sala de aula apresentou-se como uma alternativa para suprir tal 

deficiência, o que pode ser visualizado na Tabela 6.  

 

Tabela 6: Local onde se realiza atividades experimentais 

Onde você realiza tais atividades? Laboratório Sala de aula Outros(campo) 

Professores de escolas estaduais 5 6 0 

Professores do IFRN 12 2 3 

Fonte: O Autor (2010) 
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Concordamos com Neves et al (1998) quando relata a importância da escola em ter um 

ambiente apropriado para as AE. Para esse autor, a existência desse espaço permite o 

acondicionamento, com segurança, do material específico, bem como daquele construído 

pelos alunos, assegura a preservação dos experimentos que requerem acompanhamento 

durante vários dias ou semanas e aumenta o leque de opções no planejamento das 

experiências.  

Entretanto não podemos limitar o desenvolvimento das AE ao espaço dos laboratórios 

com equipamentos e materiais tradicionais. O professor deve usar a criatividade para planejar 

suas AE utilizando materiais alternativos, como por exemplo, construção de modelos ou 

substituindo vidrarias pela reutilização de frascos de alimentos. 

Quando questionamos sobre o local onde as AE são desenvolvidas, todos os 

professores do IFRN afirmaram ser o laboratório, alguns incluíram o campo e a sala de aula 

como um espaço alternativo. 

O ambiente do laboratório é, muitas vezes, mistificado e considerado imprescindível e 

essencial nas atividades experimentais, tornando-se uma das principais declarações na fala de 

muitos professores para a não realização de AE, de forma que se chega a esquecer que para 

desenvolver o espírito investigativo do aluno nem sempre é preciso de material com alta 

sofisticação, é o que coloca os PCN+: 

 

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 dia-a-dia, levam a 

descobertas importantes. (BRASIL, 1988, p. 26). 
 

Não podemos cair no perigo de pensar que a utilização do laboratório nas aulas de 

Biologia é a “salvação” do ensino da referida disciplina. O laboratório é mais um instrumento 

para que possamos fazer dessa disciplina aquilo que ela deva favorecer: o crescimento 

cognitivo dos alunos e as disposições para um elevado senso científico. 

 

 

4.3.3 A frequência de AE durante o ano letivo 

 

 

Os problemas relatados pelos docentes que realizam AE nas aulas de Biologia 

consequentemente refletem na quantidade de AE realizadas por eles, principalmente, quando 
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se refere às EE, a freqüência dessas atividades no Ensino Médio atingiu a marca de 1,6 

AE/ano letivo.   No questionamento sobre a freqüência de AE realizadas durante o ano letivo, 

o entrevistado assinalava no questionário a(s) quantidade(s) de AE por série, ou seja, se o 

docente lecionava nas três séries do Ensino Médio teria que fornecer os valores de todas. Com 

esses números obtivemos uma média de AE por professor durante o ano letivo para todas as 

séries do Ensino Médio, conforme pode ser observado na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Média de atividades experimentais por professor durante o ano letivo. 

Média de A.E. Professor /ano letivo 1
a
 Série 2

a
 Série 3

a
 Série Ensino Médio 

Professores Escolas Estaduais 1,8 1,4 1,5 1,6 

Professores Escolas Federais 6,4 5,6 3,3 5,3 

Fonte: O Autor (2010) 

 

Podemos observar que a média de AE por professor no ano letivo é quase 

insignificante nas escolas da rede estadual. Esses dados revelam uma situação preocupante, 

tendo em vista que as recentes pesquisas mostram que os próprios professores de Ciências 

têm evidenciado a relevante importância desse instrumento didático na apropriação dos 

conhecimentos.  

Observamos ainda que as escolas federais apresentam uma média relativamente 

superior quando confrontadas com as escolas estaduais.  No entanto, se compararmos em 

relação ao montante de aulas ministradas durante o ano letivo, obteremos um percentual em 

torno de 4,8% na 1
a
 série, 6,3% e 3,7% respectivamente, nas 2

a
 e 3

a
, perfazendo uma média 

em torno de 5% de AE das aulas de Biologia ministradas em todas as séries do Ensino Médio.  

Constatamos que a primeira série do Ensino Médio é a que apresenta maior média de 

AE por professor/ano letivo, a segunda e a terceira séries obtiveram, respectivamente, a 

segunda e a terceira melhor média, fato constatado tanto na rede estadual como na rede 

federal. Embora nossa investigação não envolva as sugestões de Atividades Experimentais 

inclusas nos livros didáticos, boa parte dos entrevistados disse que são os livros da primeira 

série do Ensino Médio os contemplados com maior número dessas aulas. Diante desse relato, 

podemos inferir que possivelmente seria esse o motivo do maior número de AE no primeiro 

ano. 
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4.3.4 Conteúdos relacionados às maiores dificuldades dos docentes em realizarem 

Atividades Experimentais 

 

 

Até aqui exploramos, de modo geral, as dificuldades encontradas pelos professores de 

escolas estaduais e federais para a realização de atividades experimentais de forma que o 

estudo corrobora o que já vem sendo colocado por muitos pesquisadores: os problemas 

convergem para as estruturas materiais como forte potencializador da não realização dessas 

AE ou a minimização das mesmas, sem desconsiderar outros problemas relacionados a 

condições de trabalho, baixos salários e formação inicial. No propósito de afunilar essa 

problemática, buscamos saber, através dos questionários aplicados e das entrevistas, em quais 

conteúdos os professores pesquisados encontravam maiores dificuldades. 

Compreendemos que conhecer essas dificuldades específicas pode nos orientar ou 

orientar futuras pesquisas a agir objetivamente na busca de minimizar os empecilhos pontuais 

relacionadas às atividades experimentais em conteúdos específicos, sem a pretensão de achar 

que dessa forma podemos resolver esse problema no ensino de Biologia.    

Utilizamos uma questão semiaberta quando questionamos aos professores de Biologia 

quais os conteúdos que eles tinham mais dificuldades para o desenvolvimento das AE. De 

forma que o resultado foi expresso no Gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Temas (conteúdos de Biologia) de maior dificuldade 

Fonte: O Autor (2010) 

 

Para os professores das escolas estaduais os conteúdos que lhes oferecem maiores 

dificuldades respectivamente foram: A Origem da vida com (70%), Histologia (60%), 

Citologia e Embriologia, ambos com (50%). 

A Origem da vida, Embriologia e Evolução foram os temas mais assinalados por 40% 

dos docentes da rede federal. 
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Em um segundo momento, enviamos uma questão aberta via e-mail perguntando aos 

docentes o porquê da escolha desses temas como mais difíceis de desenvolver tais atividades.  

Separamos essas dificuldades em duas categorias: uma diz respeito às dificuldades de 

natureza teórica, que envolve complexidade de conteúdos e debates culturais relacionados a 

eles. E o outro diz respeito às dificuldades materiais, muitas e muitas vezes colocadas em 

nossa pesquisa. 

 

 

4.3.4.1 Dificuldades de natureza teórica 

 

 

No tocante ao conteúdo Origem da vida a maior ênfase dada pelos professores foi ao 

nível de complexidade do tema, como podemos observar em algumas respostas que traduzem 

o pensamento da maioria: 

PF-01: O fato de a Origem da Vida ser um tema cercado de hipóteses e teorias 

diversas, também dificulta enormemente a realização de práticas relacionadas ao 

assunto. 

 

PE-19: Acho que a grande dificuldade vem do fato desse tema ser pouco debatido 

na universidade, o que nos deixa com pouca base teórica. Além de tudo é um tema 

que requer um bom conhecimento pela polêmica que ele gera, indo de encontro a 

questões morais e religiosas. 

  

PE-13: Por ser um assunto bastante complexo e em determinadas situações o tema 

requer bastante espírito crítico, científico e conhecimento por parte do aluno, no 

quesito interpretação.  

 

É preciso termos consciência de que nem todo conteúdo pode ser explorado através da 

experimentação didática, no caso do assunto ligado à Origem da Vida nos deparamos, além 

das dificuldades de visualização ou simulação do processo em uma atividade experimental, 

com um caso típico de contraposição entre ciência e valor – no caso, o valor religioso. De 

acordo com os PCN+ o que deve ser colocado em questão, nesse caso, é a discussão sobre o 

ensino e não sobre o criacionismo nas aulas de Biologia. 

Partindo da premissa de que uma das funções das atividades experimentais como 

instrumento pedagógico é levar o aluno a compreender como se constrói o conhecimento 

científico as aulas que abordam o conteúdo que trata da origem da vida se torna “uma valiosa 

oportunidade para que o professor destaque o papel da ciência, mais especificamente da 

Biologia, na tentativa de esclarecer questões por meio de evidências, de fatos, e pelo uso de 

procedimentos e metodologias que lhe são próprios.” (BRASIL, 1988, p. 39). 
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4.3.4.2 Dificuldades de natureza material  

 

 

Em relação aos conteúdos de Histologia e Citologia, que foram indicados 

principalmente por professores da rede estadual, afirmaram que a falta de equipamentos 

(microscópios e lâminas) é o que mais dificulta no desenvolvimento das AE, como fica 

evidente nas respostas de dois professores de Biologia: 

 

PE-12: [...] trata-se de um tema bastante abstrato para ser tratado com os recursos 

que temos nas salas de aulas das escolas públicas. 

 

PE-15: A dificuldade é levar o aluno a „visualizar‟ o que ele não está vendo, [...]. 

 

O estudo do desenvolvimento embrionário, ou seja, Embriologia foi um dos ramos da 

Biologia mais citados, tanto por docentes da rede federal como de escolas estaduais. Dentre as 

principais dificuldades apontadas pelos professores, destacamos a falta de equipamentos 

(microscópios e lâminas histológicas) e o desconhecimento de práticas em relação ao tema 

abordado. Isso fica claro no relato de um professor da rede estadual: 

 

PE-02: [...] A principal (pois são várias) é a falta de estrutura do laboratório, que 

não oferece recursos. Além disso, minha inexperiência na prática dessas aulas 

também não permite um bom desenvolvimento. 

 

Outro tema no qual os professores têm dificuldades no desenvolvimento de AE é o 

estudo da Genética. O desconhecimento de aulas práticas, bem como a falta de equipamentos 

são os principais empecilhos na realização dessas aulas.  

A falta de conhecimento de roteiros pré-estabelecidos, bem como a dificuldade de 

preparar e organizar uma AE, são os principais problemas relatados pelos docentes em relação 

ao conteúdo de Evolução Biológica. Segundo os professores, o tema é bastante polêmico e 

complexo, isso fica implícito na resposta a seguir: 

 

PE-16: Considero que a dificuldade está em conseguir preparar uma aula que 

possibilite ao aluno acompanhar os processos que atuam ou atuaram durante a 

formação dos seres vivos em nosso planeta. Como também sua diversificação. 

 

 

Conforme Arruda e Laburu (1998), em uma pesquisa realizada com professores da 

rede pública do Paraná, a falta de materiais e equipamentos adequados, disponíveis nos 

laboratórios é um fator determinante para realização de aulas práticas. E sua falta empobrece e 

diminui o uso de tal atividade. 
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Porém os PCNs fazem uma consideração sobre isso: 

 

Tanto em situações em que a escola disponha de um laboratório em condições 

apropriadas para o desenvolvimento de demonstrações, experimentos e projetos 

quanto nas situações em que isso não ocorra, o professor deve explorar também 

situações e materiais comuns, de fácil obtenção. Um vaso de planta, um aquário ou 

um terrário feito em uma garrafa podem permitir o desenvolvimento de múltiplos 

conteúdos sem grandes gastos de dinheiro ou de tempo. Mais do que contornar uma 

situação desfavorável, tais práticas permitem ao aluno um novo olhar sobre o 

corriqueiro. (BRASIL, 1988, p. 32). 
 

É recorrente na fala dos professores em relação às dificuldades específicas nos 

conteúdos citados: a impossibilidade de planejar e executar aulas práticas pelo alto grau de 

abstração de alguns conteúdos, como é o caso da origem da vida, falta de materiais em 

conteúdos como histologia e citologia, difícil acesso a materiais pré-elaborados para trabalho 

em sala de aula ou em laboratórios e pouca base teórico prática durante a formação inicial.   

Mamprin et al (2007) busca  extrapolar os limites desse discurso, com inspiração no 

referencial teórico da relação com o saber de Charlot (2000). Por meio desta abordagem, a 

autora tenta desviar a discussão sobre as atividades experimentais centrada numa leitura 

negativa da falta ou da carência e direcioná-la para as implicações existentes entre a relação 

do professor com o seu saber profissional como um conjunto simultâneo das relações do 

professor com o Eu, com o Outro e com o Mundo, em um contexto educativo. Para a autora: 

 

Enquanto uma leitura negativa evidencia a tendência a reificar as relações, 

transformando-as em coisas ausentes, uma leitura positiva busca compreender como 

se constrói a situação de professores que se valem ou não de experimentos, ligando-

a às suas experiências de vida, interpretações do mundo, diligências, condutas, 

crenças, desejos e convicções, atentando para o que fazem, conseguem e são; não 

somente àquilo que eles deixam de ter, falham ou às carências envolvidas. 

(MANPRIM et al, 2007, p.2). 

  

Da mesma forma que nós, a autora defende a utilização de atividades experimentais, 

porém enfatiza que a proposta de uma leitura positiva não avalia o professor como bom ou 

mau profissional por fazer uso ou não de atividades experimentais. O que se torna relevante é 

identificar as relações estabelecidas pelos profissionais em sua trajetória profissional, como 

estratégia para analisar sua prática docente (MAMPRIN et al, 2007). 
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4.4 IDENTIFICANDO A CONCEPÇÃO QUE PROFESSORES DE BIOLOGIA TRAZEM 

CONSIGO SOBRE AS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

 

Para identificar as concepções dos professores acerca de atividades experimentais em 

aulas de Biologia, partimos das falas desses sujeitos com perguntas que não objetivamente 

nos levavam a essa resposta o que nos levou a verificar essas concepções através de um 

processo de inferência com alguns elementos da Análise do Discurso e com o cruzamento das 

categorias criadas com os referenciais teóricos da história da ciência e como se concebe a 

experimentação nas diferentes visões de ciência.  Também buscamos pesquisas realizadas que 

pudessem nos sinalizar a relação entre o fazer experimentação didaticamente e as concepções 

implícitas que ali estavam. 

Como já explicitado antes, partimos do conceito de concepção segundo Japiassú 

(2008, p.39), sua origem vem “a operação pelo qual o sujeito forma, a partir de uma 

experiência física, moral, psicológica ou social, a representação de um objetivo de 

pensamento ou conceito. [...] Operação intelectual pela qual o entendimento forma um 

conceito.” De forma que acreditamos que o processo formativo dos professores entrevistados 

influenciou sobremaneira na forma como o professor concebe a experimentação no ensino de 

Biologia e determina a forma como ele conduz a experimentação como instrumento didático. 

Na interpretação da fala dos professores e das repostas deles através de questionário 

foi possível construir as seguintes categorias: quando são desenvolvidas; como são 

desenvolvidas; objetivos; onde são desenvolvidas; que tipo de avaliação é feita; relação AE e 

pesquisa; conceito e importância de AE. 

Na fala dos professores surgiram as subcategorias que foram quantificadas, 

organizadas no Quadro 3 e analisadas à luz de referenciais teóricos que nos permitem inferir 

que concepção de experimentação os professores entrevistados deixam transparecer no seu 

fazer docente. 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA % 

Quando desenvolve aula 

experimental 

Após a teoria 76 

Concomitante com a teoria 57 

Como desenvolve aula 

experimental 

Através de roteiros 71 

Com temas abertos 28 

Objetivos Dinamizar as aulas 100 
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Mostrar como o 

conhecimento científico é 

construído 

90 

Comprovar a teoria 71 

Instrumentos de avaliação 

Relatório 66 

Discussão após aplicação 66 

Avaliação escrita individual 43 

Quadro 3: Categorias de concepções 

Fonte: O Autor (2010) 

 

A análise do Quadro 3 aponta para os seguintes resultados: 

As características predominantes no fazer experimental das aulas de Biologia dos 

professores pesquisados: 

1) atividades experimentais após a teoria; utilização de roteiros para o 

desenvolvimento das atividades e relatórios predominantes no momento da 

avaliação. 

Por traz das AE que trazem a apresentação teórica antecipando a experimentação e a 

utilização de roteiros, está uma concepção de ensino tradicional e cientificista. A primeira 

considera que os experimentos servem para ilustrar a teoria, já a segunda pretende transformar 

os alunos em pesquisadores, hiper-valorizando os passos do método científico (MIZUKAMI, 

1986; SANDOVAL et al, 1995). 

Isso fica comprovado à medida que os professores diante da categoria objetivos 

sinalizam como subcategoria de segunda maior predominância o item mostrar como o 

conhecimento científico é construído. Reforçando assim o que foi dito por Carracosa et al 

(1993) citado por Cappelletto (2009) da divulgação de idéias simplistas acerca do trabalho 

científico em manuais e das  atividades práticas e livros didáticos. E colocam também na fala: 

 

PF-07: A gente procura fazer com que eles entendam que os assuntos que estão nos 

livros, só estão lá porque alguém foi ao laboratório fazer. Alguém teve a 

curiosidade de começar a pensar...[...] Primeiro tudo surge com uma pergunta, com 

as dúvidas que a gente tem em relação a determinado fenômeno. [...] Como é que eu 

sei que a membrana plasmática é uma bi-camada lipídica associada a proteínas? 

Alguém teve que fazer esse experimento! Lógico que isso é um modelo e tem coisas 

que a gente não consegue visualizar, necessitaria de um microscópio eletrônico, 

mas algumas outras coisas eles têm como verificar no laboratório. [...] Eles 

precisam ver como aquilo é construído para realmente eles acreditarem que aquele 

evento aconteceu daquela maneira. 
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Para Cappelletto (2009), os roteiros frequentemente reproduzem as teses empiristas- 

indutivistas e neles costuma ser listada uma série de instruções para guiar os alunos nas AE 

que o leva a descobrir as leis que estão implícitas nos dados, coerente com o objetivo 

comprovar a teoria declarado pelos professores. Gil Perez (1986) citado por Cappelletto 

(2009), alerta que o ensino quando guiado pela epistemologia empirista-indutivista 

desvaloriza a criatividade do trabalho científico e leva os alunos a tomarem o conhecimento 

científico como um corpo de verdades inquestionáveis. 

Na fala dos professores: 

 

PF-12: -[...] só se consegue ser bem observado quando a aula prática vem depois 

da teoria...[...] durante o desenvolvimento da aula e à medida que eu vou fazendo 

alguns questionamentos e apresentando o material. Eu noto que eles já vão se 

posicionando a respeito e já vão informando e mostrando que aquilo que foi visto 

na sala de aula foi de certa forma absorvido e conseguiram aprender. Quando eles 

conseguem observar  e praticar, acaba sendo mais fácil, mas isso eu não posso 

dizer que é 100%...[....]. 

 

PF-01: Nem sempre, tem atividades experimentais que há uma certa dificuldade 

nisso, mas em princípio o objetivo é esse. E na maior parte dos casos a gente 

consegue comprovar sim. 

 

PE-03: Na maioria das vezes é possível sim conseguir, embora  em outros 

momentos há uma completa falta de sintonia entre o conteúdo da sala e a prática 

experimental. 

 

Galiazzi e Gonçalves (2004, p. 328) enfatizam que em sentido contrário ao 

entendimento expresso no relato anterior: 

 

Firmamos que é preciso superar a visão de que a atividade experimental tem a 

função única e exclusiva de comprovação da teoria. Considerando o pouco tempo 

dedicado para o desenvolvimento da atividade experimental e a condição de 

aprendiz de quem executa a atividade, parece mesmo impossível que se consiga 

comprovar alguma teoria em sala de aula.  

 

A avaliação aqui feita através de relatórios apenas comprova o que já era previsto pelo 

professor, de forma que, se algo não sai exatamente como foi antecipado a AE não foi 

executada corretamente, portanto é inválida. Galiazzi e Gonçalves (2004) colocam que isso 

pode favorecer uma visão da prática científica historicamente pouco coerente, já que os 

cientistas não abandonam suas teorias de forma imediata pelo fato de elas não estarem de 

acordo com alguns dados empíricos. 
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2) desenvolvimento de AE concomitantes com a teoria; desenvolvimento de 

questões abertas e discussão como instrumento avaliativo e dinamização das 

aulas. 

 Aqui se inclui os docentes que apesar de disponibilizar o roteiro, são mais “flexíveis” 

quanto à rigidez dos procedimentos, ou seja, valorizam o erro e permitem maior participação 

dos estudantes durante o desenvolvimento da aula prática. Essa opção demonstra um 

posicionamento menos conservador em que o docente permite maior participação do aluno 

em todo o desenvolvimento da atividade; porém as respostas dadas a este item revelam certa 

incoerência quando também os mesmos professores declararam usar modelo de roteiro do tipo 

“receita de bolo”, como já citado antes, forte indício de uma metodologia tradicional 

empirista- indutivista. 

 Galiazzi e Gonçalves (2004) enfatizam que o papel motivador das atividades 

experimentais precisa ser problematizado, pois, essa postura está permeada por um conjunto 

de entendimentos empiristas de ciência em que a motivação é resultado inerente da 

observação do aluno sobre o objeto de estudo de forma que o que causa o deslumbramento do 

aluno sobre a aula experimental não é a construção do conhecimento, mas a atração pelo não 

corriqueiro na sala de aula, como mostra a fala de alguns professores entrevistados: 

 

PF-01: Normalmente sim, a maioria das aulas elas são utilizadas com aqueles 

padrões de data-show, quadro branco, pincel... Sempre a gente faz uma dinâmica 

diferente, seja a aula prática ou outro tipo de atividade, normalmente o objetivo é 

alcançado. A aula ganha dinamismo e os alunos eles têm uma produtividade e um 

rendimento interessante. 

 

PE-03: Agora muito pouco porque os alunos estão num grau de falta de vontade 

que nas primeiras vezes que eles vêm a prática, acham  legal e acham que podem 

estar mexendo o tempo todo, quando eles observam que tem uma certa disciplina, 

uma certa atenção começam achar chato a aula chata e ficam pedindo aula no 

quadro e no giz. 

 

PF-08: Isso sem dúvidas! Biologia é uma disciplina altamente prática, embora a 

gente tenha o vício, acho que até por formação, de empurrar teoria por todos os 

lados. E a gente precisa fazer isso por que a prática sem a teoria não é nada ,[...] 

uma simples visita ao ambiente laboratorial isso já dinamiza bastante. Os alunos já 

sentem a mudança de ar e aí pode até ser um problema por que eles ficam tão 

eufóricos que podem trazer conseqüências que não são esperadas.[...] é preciso que 

se tenha um cuidado muito grande pra não perder o foco e o objetivo. [...]. 

 

 Muitos estudos mostram que as atividades experimentais são colocadas pelos 

professores como forma de dinamizar as aulas, porém os mesmos estudos apontam para a não 

verdade desse fato (SILVA; ZANON, 2000). A própria postura contraditória na fala dos 
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professores demonstra que o real motivo do interesse pelo laboratório não tem como fator 

principal o conhecimento, mas a ansiedade pela mudança de ambiente. 

À  guisa dos resultados alcançados,  concluímos que os professores tem arraigadas em 

suas falas concepções empiristas sobre experimentação. Para que se possa dar um novo 

sentido às AE em aulas de Biologia faz-se necessário um processo de reflexão partindo dos 

sujeitos formadores (professores) para atingir os sujeitos em formação (alunos). 

A tarefa de mudar concepções e conceitos não é fácil, principalmente quando se trata 

de grupos de pessoas que tiveram todo um percurso formativo que reforçou uma dada forma 

de pensar, ver e transmitir o conhecimento. Sobre isso Galiazzi et al (2001) colocam que a 

pesquisa coletiva pode ser um impulso para provocar a mudança de compreensão dos 

docentes sobre suas próprias concepções e sobre os objetivos das atividades experimentais no 

Ensino Médio. Na pesquisa empreendida por Galiazzi et al (2001), os autores se reportam a 

um grupo de estudantes de licenciatura em Química, mas compreendemos que à medida que 

se empreende um processo coletivo de pesquisa sobre a natureza da experimentação e de um 

entendimento das atividades experimentais em relação à epistemologia empirista estaremos 

dando um passo significativo rumo à  mudança de significado das atividades experimentais no 

fazer docente. E dessa reflexão apresentamos o nosso produto: 

a) roteiro de caracterização de ambientes disponíveis para atividades experimentais 

no ensino de Biologia; 

b) relatório técnico da caracterização dos ambientes disponíveis para atividades 

experimentais no ensino de Biologia na escolas visitadas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Buscamos conduzir nossa pesquisa com base em três eixos estruturantes que assumimos 

como objetivos: caracterizar e comparar os espaços existentes em escolas federais e estaduais 

para atividades experimentais de Biologia; identificar e comparar as principais limitações 

enfrentadas pelos professores de Biologia de escolas federais e estaduais para realização de 

atividades experimentais; identificar a concepção que os professores de Biologia do Ensino 

Médio têm consigo sobre as atividades experimentais.  

A pesquisa nos possibilitou, sem a pretensão de esgotar o assunto, relacionar os 

desafios observados na coleta dos dados na intenção de contribuir com a questão da utilização 

de Atividades Experimentais nas aulas de Biologia, de forma que cada um dos objetivos 

explorados nos proporcionou aprofundamento nos estudos teóricos, comparação com 

pesquisas já realizadas e compreensão da realidade dada que é específica de cada ambiente 

estudado, mesmo com algumas características gerais e comuns a vários ambientes escolares. 

No decorrer da pesquisa, comparamos duas realidades distintas: a de uma instituição 

federal de ensino, IFRN, e de algumas escolas públicas estaduais de Ensino Médio, no intuito 

de discorrer e analisar como os professores de Biologia do Ensino Médio em ambas as 

realidades se relacionavam com o uso de Atividades Experimentais em suas aulas. 

Iniciamos com a caracterização dos ambientes escolares que permitiam ou não a 

realização de atividades experimentais. Durante nossas visitas aos estabelecimentos de ensino, 

observamos que as escolas estaduais, com raras exceções, carecem de laboratórios em 

condições satisfatórias de funcionamento e contam com pouco investimento para que isso 

ocorra. Nas escolas federais, a realidade já é diferenciada: os laboratórios têm estrutura 

razoável, o investimento para compra de insumos é maior e mais frequente devido a formação 

básica estar atrelada à formação profissional e isso proporciona investimento específico para o 

desenvolvimento do ensino nestas instituições, sem esquecer que o fato de que essas 

instituições estão diretamente ligadas ao Governo Federal e isso já lhes dá uma visibilidade 

diferenciada. 

Essa diferença de estrutura material entre as escolas estaduais e federais certamente 

nos levou a pensar que os docentes das escolas federais estariam utilizando, com maior 

frequência, atividades experimentais como instrumento didático. Entretanto, os números 

mostraram valores superiores em relação às escolas do estado, embora ainda pouco 



65 

 

expressivos, quando os próprios pesquisados relatam da importância dessa ferramenta didática 

no ensino de Biologia.  

Assim concluímos que a presença de um laboratório em boas condições de 

funcionamento induz o professor à prática, mas não determina a regularidade do seu uso. 

Todavia, os professores da rede federal ainda acenam para a falta de materiais de consumo 

diário como reagentes, vidrarias, etc. Comprovando que o discurso da falta ainda predomina 

mesmo onde as condições materiais são, por vezes, privilegiadas. 

Quando partimos para as dificuldades não materiais e comparamos as duas realidades, 

há uma grande discrepância entre os problemas que afligem os professores das escolas 

estaduais e aqueles que preocupam os das escolas federais. Os professores das escolas 

estaduais têm cargas horárias altas e trabalham em mais de uma escola, de forma que lhes 

sobra pouco tempo para planejar suas aulas e não recebem incentivos da esfera pública 

estadual para capacitação. Enquanto que os professores das escolas federais dispõem de carga 

horária razoável, são de dedicação exclusiva das instituições em que trabalham e têm 

incentivos para qualificação profissional. 

As dificuldades que foram comuns aos dois grupos dizem respeito à quantidade de 

alunos por turma e o número pequeno de aulas para a quantidade de conteúdos a serem 

explorados durante o ano.  

Ao partimos para conhecermos as concepções dos professores acerca das AE, nos 

deparamos com um quadro que é esboçado por vários pesquisadores: o predomínio da 

concepção empirista o qual transparece por diversas vezes, na fala dos professores quando 

declaram da importância dos roteiros, dos relatórios no final do processo, no potencial das 

atividades experimentais em guiar o aluno no conhecimento da ciência como instrumento de 

comprovação de teorias através de dados empíricos.  

 

 

5.1 POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 

 Através de nossa atuação como docente no Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Rio grande do Norte, instituição de ensino privilegiado na esfera pública e que 

desde a implantação da rede federal de Educação Ciência e Tecnologia em 2008 vem se 

estruturando em três pilares: Ensino, Pesquisa e Extensão. Percebemos que podemos nos 

tornar parceiros com a rede estadual de educação no intuito de: 
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 oferecer cursos de formação continuada para professores da rede estadual e  federal 

através de programas de extensão que tenha como enfoque principal o uso de 

atividades experimentais no ensino de Biologia em consonância com o fazer científico 

contemporâneo; 

 criar grupo de pesquisa em ensino de Biologia através do núcleo de pesquisa 

IFRN/CAPES/CNPQ que envolva como pesquisadores os professes de Biologia da 

rede estadual e federal e que possa contribuir com pesquisas diversificadas que 

contribuam para a melhor utilização de atividades experimentais na disciplina de 

Biologia. 

 incentivar os professores de Biologia do IFRN a utilizar seu espaço de ensino como 

ambiente de pesquisa voltado para o pensar e o fazer pedagógico através de Atividades 

Experimentais; 

 contribuir na avaliação e modificação curricular dos cursos de licenciatura em 

Biologia do IFRN na perspectiva de inserir novas concepções de ciência e 

experimentação na formação de novos professores de Biologia; 

 ou ainda, abrir o espaço físico do IFRN para algumas escolas. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO E FOTOS 

 

 

I- QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA – 

CCET 

PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA                    

 

INSTRUMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE 

LABORATÓRIOS E MATERIAIS NO ENSINO DE BIOLOGIA DO ENSINO MÉDIO 

NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE NATAL 

Este instrumento é parte de um estudo da sistematização de atividades experimentais em 

escolas da rede pública de ensino do nível médio em Natal. Sua participação é 

primordial e desde já agradecemos. 

Nome (opcional):________________________________________________________ 

Escola:________________________________________________________________ 

Endereço (Escola):______________________________________________________ 

Telefones de contato (opcional):                                                 E-mail:   

Experiência profissional (docente):                                                          Idade:   

Turmas que leciona:               1
a
 série (   )           2

a
 série (   )           3

a
 série (   )    

Turnos:        manhã (    )             tarde (    )           noite (   ) 

Leciona em outras escolas?  Sim (    ) Não (    )      No caso de sim, quantas:_______ 

Número de aulas por semana:           Tempo disponível para preparar aulas (semanal): 

Qualificação profissional: Graduação (    )  Especialização    (    ) Mestrado    (    )      

Doutorado (  ) 

Algum curso em andamento?(Especifique):_________________________________ 



 

 

1. Sua vivência em relação a aulas experimentais deve-se a sua participação: (pode 

marcar mais de uma alternativa) 

a. como estudante do ensino fundamental (    ) 

b. como estudante do ensino médio (    ) 

c. como estudante da graduação (   ) 

d. em um curso específico (    )        Em qual instituição: 

e. na prática docente (    ) 

f. na leitura de livros didáticos (    ) 

g. desconhece o assunto (    ) 

h. outros (especificar) (    ) 

2. Você desenvolve aulas experimentais na sua escola?   Sim (   )  Não (    ) 

3. No caso de sim, onde você realiza tais atividades?   

No laboratório (   )      Na sala de aula (    )     Numa sala improvisada (    )       No pátio (     )      

Outros (especificar)(    )  

4. No caso de não realizar, assinale o motivo: 

a. sua escola não dispõe de laboratório ou outro local específico. (    ) 

b. sua escola possui laboratório, porém o mesmo não se encontra em condições de uso.  (   )  

Especifique as condições: 

 

c. sua escola possui laboratório, porém você não tem tempo para planejar e desenvolver tais 

atividades. (    ) 

d. sua escola possui laboratório, porém você tem certa dificuldades para desenvolver os 

experimentos. (    ) 

e. outros (especifique) (    ) 

 

5. Em média, quantas aulas experimentais você desenvolve durante o ano letivo? 

             1
a
 Série:_______     2

a
 Série:_________       3

a
 Série:____________ 

6. Caso você desenvolva atividades experimentais, existe alguma dificuldade para sua 

realização?              Sim (    )         Não  (    )  

7. No caso de sim, aponte suas principais dificuldades: 

a. a escola não dispõe de laboratório, por isso desenvolvo os experimentos na sala de aula ou 

em outro local improvisado. (    ) 

b. as instalações físicas (hidráulicas, elétricas, edificações, etc.) do laboratório não são 

adequadas. (   ) 

c. falta de equipamentos (vidrarias, microscópios, etc.). (    ) 

d. falta de reagentes e materiais de consumo.  (    ) 

e. não tive uma disciplina especifica, na minha graduação, que me ensinasse a desenvolver 

tais atividades (    ) 

f. faltam cursos específicos. (    ) 

g. os livros didáticos trazem poucas atividades experimentais.  (    ) 

h. a quantidade de aulas semanais da disciplina é pequena e  existe uma gama de conteúdos 

que tenho que desenvolver durante o ano letivo, o tempo é restrito. (    ) 

i. os estudantes não se concentram durante as atividades.  (    ) 

j. o número de alunos por turma é grande e tenho problemas para dividi-las. (    ) 



 

 

l. outros. (    ) Especificar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Em que temas (conteúdos) da Biologia você encontra maior dificuldade (mencione o 

motivo): 
a. Citologia (    ) 

b. Histologia (    ) 

c. Embriologia (    ) 

d. Origem da vida (    ) 

e. Classificação dos seres vivos (    ) 

f. Microbiologia (    ) 

g. Zoologia (    ) 

h. Botânica (    ) 

i. Fisiologia animal (    ) 

j. Fisiologia vegetal (    ) 

l. Genética (    ) 

m. Evolução biológica (    ) 

n. Ecologia (    ) 

o. Outros: ( Especificar) 

9. Em que momento você desenvolve as atividades experimentais:   

   antes da teoria (    )             após a teoria (    )                concomitante com a teoria (    ) 

10. Existe acompanhamento da pedagogia no que diz respeito ao planejamento e 

desenvolvimento das atividades experimentais na sua escola?    

                                              Sim (    )                        Não (    ) 

11. Como você desenvolve suas atividades experimentais: 

a. disponibilizo aos estudantes, um roteiro de aula prática que descreve o material utilizado e 

toda a metodologia; faço todo acompanhamento para que não cometam erros durante o 

procedimento. (    ) 

b. disponibilizo apenas um tema aberto para reflexão, deixo-os livre para que tirem suas 

próprias conclusões, apenas atuo como mediador estimulando na busca da solução. (    ) 

c. faço de outra maneira (especifique). (    ) 

12. Que instrumento didático você utiliza para avaliar o desempenho dos estudantes nas 

atividades experimentais: um relatório (    )        um questionário (    )          uma discussão 

oral após a atividade (   )  cobra o assunto numa atividade individual (prova) (    )           outros 



 

 

(especificar) (    ) 

 

13. Você utiliza aulas experimentais como objetivo de: (pode marcar mais de uma 

alternativa) 

(    ) comprovar a teoria; 

(    ) dinamizar as aulas; 

(    ) prender atenção dos alunos; 

(    ) trabalhar como conhecimento científico é construído; 

(    ) questionar o método científico; 

(    ) resolver problemas; 

(    ) outros (especificar). 

 

 

14. Você acha que uma aula experimental pode ser desenvolvida em um outro espaço 

físico diferente de um laboratório?  

 

 

15. Você acha que o modo como você desenvolve as atividades experimentais contribui 

para instigar a pesquisa científica nos estudantes? 

 

 

16. Na sua visão, como seria uma aula experimental de qualidade? 

 

 

17. Fale sobre a importância, potencialidades, perspectivas e limitações das atividades 

experimentais nas aulas de Biologia. 

 

 

 

Muito obrigado pela sua valiosa colaboração!!! 
 



 

 II-CARTA ENVIADA AOS PROFESSORES, POR E-MAIL, APÓS CONTATO PRÉVIO 

 

 

         Caro(a) Professor(a)! 

        Inicialmente quero agradecer antecipadamente pela sua valiosa colaboração na minha 

pesquisa. Este estudo tem como objeto caracterizar "As aulas experimentais de Biologia" e faz 

parte da minha dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação do Ensino de Ciências e 

Matemática da UFRN. Lembrando que os dados obtidos com a pesquisa serão utilizados 

exclusivamente para fins acadêmicos, garantidos o sigilo e a privacidade de suas respostas. 

        Estou enviando em anexo um arquivo com o questionário, caso queira respondê-lo e enviá-lo 

por e-mail. 

        Em todo caso farei uma visita a sua escola na próxima semana ou de acordo com a sua 

disponibilidade. 

       Desde já agradeço sua participação 

Kelvin Barbosa de Oliveira (84) 9953 2865 – kelvin.oliveira@ifrn.edu.br 

Prof(a) Dra. Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo – Orientadora 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática/CCET/UFRN - (84) 3215 3824 

 



 

III- ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS RESERVADOS PARA AS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS EM 

ESCOLAS ESTADUAIS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit para laboratório de Ciências encontrado na E. E. União do Povo de Cidade Nova e em algumas escolas estaduais citadas na 

pesquisa, inclusive com um microscópio de “brinquedo” – 2009 – Foto Kelvin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalações do laboratório de Biologia da E. E. Winston Churchill - 2009 – Foto Kelvin. 

 
 

 

 

Instalações do laboratório de Ciências da E. E. Anísio Teixeira - 2009 – Foto Kelvin. 
 

 

Instalações do laboratório de Biologia da E. E. Atheneu Norteriograndense - 2009 – Foto Kelvin. 



 

 
Instalações do laboratório de Ciências da E. E. Sebastião Fernandes - 2009 – Foto Kelvin. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalações do laboratório de uma sala ambiente de Ciências, ao lado, um microscópio de “brinquedo” e algumas amostras de 

animais. - E. E. Walter Pereira Duarte - 2009 – Foto Kelvin. 
 

 
Instalações do laboratório de Ciências da E. E. Luiz Antonio - 2009 – Foto Kelvin. 

 

 

Instalações do laboratório de Ciências da E. E. Prof. José Fernandes - 2009 – Foto Kelvin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV - ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS RESERVADOS PARA AS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS EM 

ESCOLAS FEDERAIS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instalações do laboratório de Biologia do IFRN Campus Natal Central - 2009 – Foto Kelvin 
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Instalações do laboratório de Ciências do IFRN Campus Ipanguassu - 2009 – Foto Fábio 

 

 

 
Instalações do laboratório de Biologia do IFRN Campus Mossoró - 2009 – Foto Kelvin 
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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório originou-se como produto da dissertação e tem como objetivo 

maior caracterizar os espaços existentes para atividades experimentais na disciplina de 

Biologia em escolas públicas Estaduais e Federais do Estado do Rio Grande do Norte. 

Acreditamos que esse estudo possa, de certo modo, orientar pesquisas afins nessa área 

de pesquisa. 

A seleção das escolas envolvidas na pesquisa ocorreu obedecendo alguns 

critérios, como o fato de ser em instituições públicas de Ensino Médio, como também a 

localização geográfica.  Amostraremos, predominantemente, estabelecimentos de ensino 

da Região Metropolitana de Natal RN, onde foram contempladas escolas das Zonas: 

Norte, Sul, Leste (Centro) e Oeste. Outro aspecto que incorreu na escolha foi o fato de 

algumas escolas serem tidas como tradicionais da cidade do Natal, como foram os casos 

da Escola Estadual Atheneu Norteriograndense, Escola Estadual Winston Churchill e a 

Escola Estadual Prof. Anísio Teixeira. No tocante às escolas da rede IFRN – Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, deveu-se ao fato 

de ser a instituição na qual lecionamos a disciplina de Biologia e, principalmente, por 

ser considerada uma escola de referência no que diz respeito ao Ensino Médio no Rio 

Grande do Norte. O IFRN conta hoje com onze (11) Campi, porém foram amostrados 

apenas aqueles que se encontravam em pleno funcionamento no momento da pesquisa, 

como foram os casos dos Campi de: Natal Central, Natal Zona Norte, Currais Novos, 

Ipanguassu e Mossoró. No decorrer da pesquisa, observamos que havia uma diferença 

significativa entre as escolas da rede estadual e as escolas federais, principalmente, em 

relação aos espaços e a infraestrutura (laboratórios, equipamentos, reagentes, etc) que 

norteiam as atividades experimentais em Biologia. Diante desse fato, o processo de 

caracterização foi dividido em dois grupos: o primeiro composto por escolas estaduais e 
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o segundo por escolas federais, onde foi desenvolvida uma análise comparativa entre as 

duas redes de ensino.    

Durante o período compreendido entre março e agosto de 2009 visitamos um 

total de vinte escolas, sendo quinze estaduais e cinco federais. Como instrumentos de 

coleta de dados, optamos por aplicar questionários uniformizados, fazer entrevistas 

semiestruturadas, visitar os locais pesquisados e fazer registros fotográficos. Os 

contatos iniciais, na maioria das vezes, ocorreram com a direção da escola e/ou com 

profissionais da equipe pedagógica que eram informados previamente sobre os 

objetivos, o sigilo das informações e as possíveis contribuições científicas da pesquisa. 

A investigação prosseguia com um contato com o(s) professor (es) de Biologia, que 

recebia(m) o questionário uniformizado que podia ser respondido no momento ou 

poderia ser entregue em outra ocasião, numa próxima visita do pesquisador à escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

II - AS ESCOLAS ENVOLVIDAS NA PESQUISA 

 

1. ESCOLAS ESTADUAIS (EE) 

Escola Dom Nivaldo Monte (EE1):  

Localizada à Rua Rio Largo s/n, Loteamento 

Trairi, Emaús, no Município de Parnamirim 

(RN) pertencente à região metropolitana de 

Natal. Trata-se de uma escola de Ensino 

Médio que funciona nos turnos matutino, 

vespertino e noturno com aproximadamente 

750 alunos matriculados.  

Escola Estadual União do Povo de Cidade Nova (EE2):  

Está situada à Travessa Getúlio Vargas, s/n 

Cidade Nova – Zona Oeste de Natal. A escola 

tem 1364 alunos matriculados, sendo 680 no 

Ensino Médio e 684 no Ensino Fundamental, 

funcionando nos turnos: matutino, vespertino e 

noturno.  

 

Escola Estadual Lauro de Castro (EE3):  

Está situada à Rua Souza s/n Cidade da 

Esperança – Zona Oeste de Natal (RN). A 

Escola funciona nos três turnos com cursos de 

Ensino Fundamental, Médio e E.J.A. 

(Educação de Jovens e Adultos).  

Figura 1- EE Dom Nivaldo Monte 

Fonte: Kelvin, 2009 

Figura 2 - EE União do Povo de Cidade 

Nova 

Fonte: Kelvin, 2009 

Figura 3 - EE Lauro de Castro 

Fonte: Kelvin, 2009 
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Escola Estadual Imperial Marinheiro (EE4):  

Situada à Rua Araraí, s/n, Bairro Nordeste, na 

Zona Oeste de Natal RN. A Escola atende a 

comunidade no Ensino Médio e Fundamental.  

 

 

 

 

Escola Estadual Winston Churchill (EE5):  

Situada à Av. Rio Branco, 500, Cidade Alta, 

na Zona Leste (Centro) de Natal RN, funciona 

com Ensino Médio nos três turnos.  

 

 

 

 

Escola Estadual Prof. Anísio Teixeira (EE6):  

Situada à Rua Trairi, 480, Petrópolis, na Zona 

Leste (Centro) de Natal RN. A Escola atua no 

Ensino Médio nos três turnos.  

 

 

 

 

 

Figura 5 - EE Winston Churchill 

Fonte: Kelvin, 2009 

 

Figura 4 - EE Imperial Marinheiro 

Fonte: Kelvin, 2009 

Figura 6 - EE Professor Anísio Teixeira 

Fonte: Kelvin, 2009 
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Escola Estadual Atheneu Norteriograndense (EE7): 

Localizada à Av. Campus Sales, 363, 

Petrópolis, na Zona Leste (Centro) de Natal 

RN. A Escola funciona com Ensino Médio nos 

três turnos.  

 

 

 

Escola Estadual Sebastião Fernandes (EE8):  

 

Está situada à Rua Alberto Maranhão, s/n, 

Barro Vermelho, Zona Leste (Centro) de Natal 

RN. A Escola atende a comunidade com o 

Ensino Médio.  

 

 

Escola Estadual Nestor Lima (EE9):  

Localizada à Rua São José, Lagoa Seca, Zona 

Leste (Centro) de Natal RN. A Escola atende a 

comunidade no Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio nos turnos: matutino, vespertino 

e noturno.  

 

 

 

Figura 7 - EE Atheneu Norteriograndense 

Fonte: Kelvin, 2009 

 

Figura 8 - EE Sebastião Fernandes 

Fonte: Kelvin, 2009 

Figura 9 - EE Nestor Lima 

Fonte: Kelvin, 2009 
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Escola Estadual Peregrino Júnior (EE10):  

     Situada à Rua Sul, s/n, Santa Catarina, 

Zona Norte de Natal RN.  A Instituição atende 

a comunidade no Ensino Médio e 

Fundamental.  

 

 

Escola Estadual Walter Duarte Pereira (EE11):  

Localizada à Rua Blumenau, s/n, Santa 

Catarina, Zona Norte de Natal RN. A 

Instituição está credenciada a atuar no Ensino 

Médio e no Ensino Fundamental, bem como 

na modalidade EJA.  

 

Escola Estadual Prof. Antônio Fagundes (EE12):  

Figura
2
  

Situada à Avenida das Fronteiras, s/n, Santarém, Zona Norte de Natal. A instituição 

atende a comunidade no Ensino Médio e Fundamental.  

Escola Estadual Prof. Luis Antonio (EE13) 

 

 

 

Localizada na Rua Alamanda, s/n, Conj. 

Candelária, Lagoa Nova, na Zona Sul de Natal 

                                                           
2
 No período da visita a escola passava por uma reforma que envolvia a construção do muro e renovação 

da fachada,  

Figura 10 - EE Peregrino Junior 

Fonte: Kelvin, 2009 

Figura 11 - EE Walter Duarte Pereira 

Fonte: Kelvin, 2009 

Figura 12 - EE Prof. Luis Antonio 

Fonte: Kelvin, 2009 
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RN. Trata-se de uma instituição de Ensino Médio.  

Escola Estadual Prof. José Fernandes Machado (EE14):  

Situada nà Av. Praia de Muriú, s/n, Ponta 

Negra, na Zona Sul de Natal RN. A escola 

atende a comunidade no Ensino Médio e 

Fundamental nos três turnos.  

 

 

 

Escola Estadual Reginaldo Teófilo (EE15):  

Ocupa um dos espaços do CAIC (Centro de 

Atenção Integrada à Criança) de Lagoa Nova, 

está localizada à Av. Jerônimo Câmara, s/n, 

Lagoa Nova, na Zona Sul de Natal RN.  

 

 

 

 

 

2. ESCOLAS FEDERAIS (EF) 

IFRN Campus Natal Central (EF1):  

Está localizado à Avenida Senador Salgado 

Filho, 1559, Tirol, na Zona Leste de Natal 

(RN) (Centro). A Escola oferece os Cursos 

Técnicos Integrados de Controle Ambiental, 

Figura 13 - EE Prof. José Fernandes 

Machado 

Fonte: Kelvin, 2009 

 

Figura 15 - IFRN Campus Natal Central 

Fonte: Kelvin, 2009 

Figura 14 - EE Reginaldo Teófilo - CAIC 

Lagoa Nova 

Fonte: Kelvin, 2009 
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Turismo, Edificações, Eletrotécnica, Mecânica, Informática e de Geologia/Mineração. 

Além dos Cursos de Técnicos Subsequentes, Cursos de Graduação Tecnológica e 

Cursos de Licenciatura Plena em Geografia, Física e Língua Espanhola. Funciona nos 

três turnos. 

IFRN Campus Natal Zona Norte (EF2):  

Está localizado à Rua Brusque, 2629, Conjunto 

Santa Catarina, Zona Norte de Natal (RN). A 

Escola oferece os Cursos Técnicos Integrados 

de Eletrotécnica, Informática, Comércio e 

Eletrônica (Ensino Regular e EJA). Além dos 

Cursos Técnicos Subsequentes de Manutenção 

de Computadores, Comércio e Eletrônica. Funciona nos três turnos. 

IFRN Campus Currais Novos (EF3):  

Está situado à Rua Manoel Lopes, 733, Bairro 

Walfredo Galvão, Currais Novos RN. A 

Escola atende a comunidade com a Educação 

Integrada de Nível Médio com os cursos 

técnicos de Informática e Alimentos no ensino 

regular bem como na modalidade EJA. 

Existem os Cursos Técnicos Subsequentes de 

Alimentos, Informática e Manutenção de Computadores.   

 

 

 

 

Figura 17 - IFRN Campus Currais Novos 

Fonte: Kelvin, 2009 

Figura 16 - IFRN Campus Natal Zona 

Norte 

Fonte: Kelvin, 2009 
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Campus Ipanguaçu (EF4):  

Está localizado à Rod. RN 118, Distrito de 

Base Física, Zona Rural de Ipanguaçu RN. A 

Escola atende a comunidade com a Educação 

Integrada de Nível Médio com os cursos 

técnicos de Informática e Agroecologia no 

ensino regular bem como na modalidade EJA. 

Existem os Cursos Técnicos Subsequentes de 

Sistema de Informação e Manutenção de Computadores.  

IFRN Campus Mossoró (EF5):  

Sito à Rua Raimundo Firmino de Oliveira, 

400, Ulrick Graff, Mossoró RN. A escola 

atende a comunidade com a Educação 

Integrada de Nível Médio com os cursos 

técnicos de Informática, Eletrotécnica, 

Mecânica e Edificações no ensino regular bem 

como na modalidade EJA. Existem os Cursos 

Técnicos Subsequentes de Edificações e Eletrotécnica.  

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - IFRN Campus Mossoró 

Fonte: Kelvin, 2009 

Figura 18 - IFRN Campus Ipanguaçu 

Fonte: Fábio, 2009 
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III - CARACTERIZAÇÃO DOS AMBIENTES DISPONÍVEIS PARA 

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS EM BIOLOGIA 

QUANTO À ESTRUTURA FÍSICA. 

1. ESCOLAS ESTADUAIS 

Nas tabelas 1 e 2 tentamos caracterizar os tipos de espaços existentes, a 

capacidade de alunos que cada ambiente comporta e as condições de funcionamento 

observando bancadas e instalações elétricas e hidráulicas. 

Tabela 1 caracterização dos espaços físicos para AE em escolas estaduais 

EE TIPO DE ESPAÇO 
CAPACIDADE 

(média de alunos) 

CONDIÇÕES DE 

FUNCIONAMENTO 

EE1 Lab. de Ciências 25 

Poucas bancadas e 

equipamentos, instalações 

hidráulicas e elétricas 

razoáveis. 

EE2 Não possui ----------- ----------- 

EE3 Lab. de Ciências 20 

Avarias nas instalações 

elétricas, sem pia; 

equipamentos quebrados. 

EE4 Não possui ----------- ----------- 

EE5 Lab. de Biologia 20 

Poucas bancadas e 

equipamentos. Instalações 

hidráulicas e elétricas 

boas. 

EE6 Lab. de Ciências 15 

Poucos equipamentos, 

instalações elétricas e 

hidráulicas razoáveis. 

EE7 Lab. de Biologia 30 

Equipamentos avariados; 

instalações elétricas e 

hidráulicas razoáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - laboratório em escola 

estadual. 

Fonte: Kelvin 

Figura 21 – bancada em escola 

estadual. 

Foto: Kelvin 
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Tabela 2 caracterização dos espaços físicos para AE em Escolas Estaduais 

EE TIPO DE ESPAÇO 
CAPACIDADE 

(média de alunos) 

CONDIÇÕES DE 

FUNCIONAMENTO 

EE8 Lab. de Ciências 25 

Equipamentos avariados, 

instalações elétricas e 

hidráulicas razoáveis, 

infiltrações no teto. 

EE9 Lab. de Ciências 20 

Bancada com pia; sem 

equipamentos; instalações 

elétricas e hidráulicas 

razoáveis. 

EE10 Não possui ----------- ----------- 

EE11 Sala Ambiente 30 
Não existe uma estrutura 

de laboratório. 

EE12 Não possui ----------- ----------- 

EE13 Lab. de Ciências 20 

02 bancadas; instalações 

hidráulicas e elétricas 

razoáveis. 

EE14 Lab. de Ciências 30 

Bancadas razoáveis, 

instalações hidráulicas e 

elétricas boas. 

EE15 Lab. de Ciências 25 

Segundo professores, 

laboratório sem condições 

para A E; que são 

efetuadas na sala de aula. 

 

Ao fazermos uma avaliação em percentual do total de EE pesquisadas, é possível 

chegar aos seguintes resultados: 53,3% das Instituições apresentam laboratórios de 

Ciências; 13,3% têm laboratórios de Biologia; 6,7% têm sala-ambiente e 26,7% não 

dispõem de espaços apropriados para as AE. Ao todo são dez (10) ou 66,6% os 

estabelecimentos que apresentam um laboratório, seja de Biologia ou de ciências e 80% 

dos laboratórios têm uma capacidade média para até 25 alunos. 

Em apenas 10% das escolas existem problemas nas instalações elétricas e 

hidráulicas. Encontramos bancadas razoáveis, mas em alguns casos o ambiente não 

tinha pia, porém o maior problema pode ser considerado a falta de manutenção dos 

ambientes existentes.   
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2. ESCOLAS FEDERAIS 

Nas tabelas 3, assim como procedido nas Escolas Estaduais, tentamos 

caracterizar os tipos de espaços existentes, a capacidade de alunos que cada ambiente 

comporta e as condições de funcionamento observando bancadas e instalações elétricas 

e hidráulicas. 

Tabela 3 caracterização dos espaços físicos para AE em Escolas Federais 

EF 
TIPO DE 

ESPAÇO 

CAPACIDADE 

(média de alunos) 

CONDIÇÕES DE 

FUNCIONAMENTO 

EF1 Lab. de Biologia  35 

Recentemente foi reformado 

com instalações hidráulicas, 

elétricas e bancadas novas.  

EF2 Lab. de Biologia  25 

Recém inaugurado com 

instalações hidráulicas, elétricas 

e bancadas novas. 

EF3 Lab. de Ciências 30 

Recém inaugurado com 

instalações hidráulicas, elétricas 

e bancadas novas. 

EF4 Lab. de Ciências 30 

Recém inaugurado com 

instalações hidráulicas, elétricas 

e bancadas novas. 

EF5 Lab. de Biologia 30 

Recém inaugurado com 

instalações hidráulicas, elétricas 

e bancadas novas. 

 

A tabela 3 nos permite relatar que todas as Escolas dispõem de laboratórios de 

Biologia (60%) ou de Ciências (40%) com boas condições físicas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – laboratório em escola 

federal. 

Foto: Kelvin 

Figura 23 – equipamentos em 

escola federal. 

Foto: Kelvin 
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Historicamente, os Institutos contam com investimentos específicos para o 

desenvolvimento do Ensino Técnico e, mais recentemente, do Ensino Superior, o que 

lhes garante a aquisição de diversos laboratórios em diversas áreas de conhecimento que 

podem dar algum suporte ao professor de Biologia como são os casos dos laboratórios: 

de Alimentos e Microbiologia no Campus de Currais novos; de Agroecologia do 

Campus de Ipanguaçu; além de Microbiologia e Físico Química do Campus Natal 

Central, porém esses espaços não foram caracterizados em nossa pesquisa. 

 

IV - CARACTERIZAÇÃO DOS AMBIENTES DISPONÍVEIS PARA 

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS EM BIOLOGIA 

QUANTO AOS MATERIAIS. 

1. ESCOLAS ESTADUAIS 

As tabelas 4 e 5 trazem a caracterização quanto à disponibilidade de materiais 

para o desenvolvimento de  AE em Escolas Estaduais. 
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Tabela 4 caracterização quanto aos materiais para AE em Escolas Estaduais 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA EQUIPAMENTOS 

REAGENTES E 

MATERIAIS DE 

CONSUMO 

EE1 

01 microscópio binocular, 

lâminas histológicas, modelo de 

esqueleto humano e algumas 

vidrarias. 

 

Alguns reagentes 

EE2 

Kit com algumas vidrarias (tubos 

de ensaios, Becker, conta-gotas e 

placas de Petri), 02 microscópios 

de “brinquedo”. 

Material caseiro 

EE3 
Microscópios (avariados), 

algumas vidrarias. 
Alguns reagentes 

EE4 Não Não 

EE5 

02 microscópios, 01 lupa 

binocular, 01 balança de 

precisão, 01 estufa, 01 banho-

maria, 01 phgâmetro e 01 

centrífuga manual. 

Alguns reagentes 

EE6 

01 microscópio, 01 lupa 

binocular, 01 balança de 

precisão, 01 estufa, 01 banho-

maria, 01 phgâmetro e vidrarias. 

Poucos reagentes 

EE7 

02 microscópios, banho-maria, 

modelos anatômicos, algumas 

vidrarias. 

Poucos reagentes 
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Tabela 5 caracterização quanto aos materiais para AE em escolas estaduais 

 

Existe uma carência de equipamentos em todas as escolas pesquisadas, apenas 

40% delas apresentam microscópios funcionando e mesmo assim numa média de um 

único aparelho por laboratório. Verificamos a falta de vidrarias em 30% das escolas 

pesquisadas.  Os reagentes encontrados na maioria das escolas mostram-se insuficientes 

para realização das AE mais rotineiras da disciplina de Biologia. Em algumas delas, 

esses materiais encontravam-se com prazo de validade vencido. Observamos que 70% 

do total das escolas pesquisadas dispõem de um “kit” de atividades experimentais, 

inclusive aquelas que não têm laboratório. Entretanto, segundo os docentes, os materiais 

inclusos no “kit” pouco auxiliam nas AE de Biologia, como é o caso de um microscópio 

considerado de “brinquedo”.  

ESCOLA EQUIPAMENTOS 

REAGENTES E 

MATERIAIS DE 

CONSUMO 

EE8 
04 microscópios (avariados) e 

vidrarias. 
Alguns reagentes. 

EE9 Não Não 

EE10 “kit” de laboratório (incompleto) Não 

EE11 

Kit com algumas vidrarias (tubos 

de ensaios, Becker, conta-gotas e 

placas de Petri), 01 microscópio de 

“brinquedo”. 

Material caseiro 

EE12 “kit” de laboratório (incompleto) Não 

EE13 

05 microscópios (avariados), 

vidrarias, modelos anatômicos, 

amostras de animais invertebrados. 

Alguns reagentes 

EE14 

Vidrarias, modelos anatômicos, 

amostras de animais, “kit” com uns 

poucos materiais”. 

Alguns reagentes 

EE15 Não Não 
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De acordo com Neves et al, (1998) a aquisição desses “kits” de laboratório seria, 

dentro de uma perspectiva imediatista, por parte do governo, de resolver os problemas 

no ensino de Ciências, que é visto por muitos, como a redenção para o desemprego, a 

baixa produtividade e os problemas do atraso tecnológico do país.  

Soma-se a isso à pressão consumista das empresas interessadas em vender esses 

produtos, que prometem na compra do “pacote”, além de apostilas e manuais de 

utilização, um curso para os professores.  Porém de acordo com os autores da pesquisa, 

nem sempre as escolas adquirem esse “pacote”. Sendo assim, as empresas fornecedoras 

se eximem da responsabilidade do curso de capacitação. Acreditamos que essa foi a 

situação encontrada na maioria das escolas investigadas, onde esses materiais e 

equipamentos estavam em completo abandono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – microscópios em 

escola estadual. 

Foto: Kelvin 

Figura 27 – laboratório em 

escola estadual II. 

Foto: Kelvin 

Figura 24 – bancada em escola 

estadual II. 

Foto: Kelvin 

Figura 25 – kit em escola 

estadual. 

Foto: Kelvin 
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2. ESCOLAS FEDERAIS 

Tabela 6 caracterização das condições materiais para AE em escolas federais 

ESCOLA EQUIPAMENTOS REAGENTES E MATERIAIS 

DE CONSUMO 

 

EF1 - IFRN – 

Campus Natal 

Central 

Microscópios, lupas, vidrarias, 

capela, centrífuga, balança 

digital, banho-maria, Modelos 

biológicos, aquários, terrários, 

entre outros. 

Álcool, formol, Benedict, lugol, 

azul de metileno, luvas, algodão, 

Amostras (animais e plantas e 

anatômicas), lâminas 

histológicas, entre outros. 

EF2 - IFRN – 

Campus Natal 

Zona Norte 

Microscópios, lupas, capela, 

vidrarias, centrífuga, balança 

digital, banho-maria, Modelos 

biológicos, entre outros. 

Álcool, formol, Benedict, lugol, 

azul de metileno, luvas, algodão, 

lâminas histológicas, entre 

outros. 

 

EF3- IFRN – 

Campus Currais 

Novos 

Microscópios, lupas, capela, 

vidrarias, forno de microondas, 

freezer, centrífuga, balança 

digital, banho-maria, Modelos 

biológicos, etc. 

Álcool, formol, Benedict, lugol, 

azul de metileno, luvas, algodão, 

lâminas histológicas, entre 

outros. 

 

EF4- IFRN – 

Campus 

Ipanguaçu 

Microscópios, lupas, capela, 

vidrarias, centrífuga, balança 

digital, banho-maria, modelos 

biológicos, entre outros. 

Álcool, formol, Benedict, lugol, 

azul de metileno, luvas, algodão, 

lâminas histológicas, entre 

outros. 

 

EF5- IFRN – 

Campus 

Mossoró 

Microscópios, lupas, capela, 

vidrarias, centrífuga, balança 

digital, banho-maria, modelos 

biológicos, entre outros. 

Álcool, formol, Benedict, lugol, 

azul de metileno, luvas, algodão, 

lâminas histológicas, entre 

outros. 

 

A partir da tabela 6, podemos observar que existe, nos ambientes disponíveis 

para atividades experimentais das escolas federais muitos matérias disponíveis e, de 

acordo com a visita in loco, esse materiais estão em boas condições de uso, sendo que a 

maioria deles foi adquirida recentemente e conta também com a possibilidade de 

compras anuais para substituição de materiais e compras de outros que não tenha 

disponível. 
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Krasilchik (2005) orienta que alguns aspectos devem ser considerados quando se 

pretende organizar um local que estará destinado à realização de AE em Biologia, são 

eles: 

1- localização – preferencialmente em locais térreos com saídas para o exterior, 

com boa ventilação e iluminação, com fácil acesso para professores e alunos; 

2- dimensões – o tamanho ideal é aquele que comporta pelo menos 30 alunos onde 

cada aluno pode dispor de um espaço de 3 m², totalizando 90 m², paredes 

laváveis , assoalho de material que não manche com substâncias químicas ou 

com água e o piso não deve ser escorregadio para evitar acidentes; 

Figura 29 – laboratório em 

escola federal II. 

Foto: Kelvin 

Figura 30 – pia de higienização 

em  escola federal. 

Foto: Kelvin 

Figura 28 – bancada e armários 

em escola federal. 

Foto: Kelvin 
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3- mobiliário – deve ter prateleiras, mesas para alunos, mesas para professor e para 

material de uso geral, quadro-negro, quadro para avisos, pias para usos de 

alunos, tanque para lavar vidraria e capela. 

Quanto aos equipamentos mais usados no ensino de Biologia a autora indica: 

microscópios e lupas, balança de precisão, geladeira, panelas de pressão, aquários e 

gaiolas, materiais pra dissecação, bicos de Bunsen, vidraria e reagentes diversos. 

 

 

V - CONCLUSÃO 

Durante nossas visitas aos estabelecimentos de ensino, observamos que as 

escolas estaduais, com raras exceções, carecem de laboratórios em condições 

satisfatórias de funcionamento e contam com pouco investimento para que isso ocorra. 

Nas escolas federais a realidade já é diferenciada, os laboratórios têm estrutura razoável, 

o investimento para compra de insumos é maior e mais frequente devido à formação 

básica está atrelada à formação profissional e isso proporcionar investimento específico 

para o desenvolvimento do ensino nessas instituições, sem esquecer que o fato de que  a 

administração dessas instituições está diretamente ligada ao governo federal já lhes dá 

uma visibilidade diferenciada. 

Nossa pesquisa, como já colocado no procedimento metodológico, utilizou como 

instrumento de coleta de dados entrevistas e visitação aos locais pesquisados, porém, no 

decorrer do processo da pesquisa elaboramos um roteiro de caracterização (v. apêndice) 

que nos permitiu visualizar de maneira mais objetiva o que encontramos e o que se 

poderia buscar em um processo de caracterização, de forma que consideramos o roteiro 

um produto e não um instrumento utilizado na pesquisa.  
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Enfatizamos que no decorrer de nossa pesquisa não tivemos muitas 

oportunidades de fazer uma caracterização minuciosa dos espaços disponíveis, quer 

pelo tempo de que dispúnhamos, quer pela indisponibilidade de pessoas que nos 

acompanhassem, principalmente, nas escolas públicas estaduais, de forma que em nosso 

roteiro de caracterização trará alguma indicações que não foi possível realizar, porém 

acreditamos que será, também, nossa contribuição para pesquisas futuras que tenha 

objetivos semelhantes aos nossos. 
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I - Quadro 1: Caracterização dos espaços destinados as AE das Escolas Federais (EF) 

ESCOLA ESPAÇO 
DISPONÍVEL 
PARA AE DE 
BIOLOGIA 

EQUIPAMENTOS REAGENTES E 
MATERIAIS DE 

CONSUMO 

CAPACIDADE 
(NÚMERO DE 

ALUNOS) 

CONDIÇÕES DE 
FUNCIONAMENTO 

(INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, 

HIDRÁULICAS E 
BIOSSEGURANÇA) 

UTILIZAÇÃO 
POR PARTE 

DO 
PROFESSOR 

EF1 - IFRN 
– Campus 
Natal 
Central 

 
 
Lab. Biologia 

Microscópios, lupas, 
vidrarias, capela, 
centrífuga, balança 
digital, banho-maria, 
Modelos biológicos, 
aquários, terrários, 
entre outros. 

Álcool, formol, 
Benedict, lugol, azul 
de metileno, luvas, 
algodão, Amostras 
(animais e plantas e 
anatômicas), 
lâminas histológicas, 
entre outros. 

 
 

       40 

Recentemente foi 
reformado com 
instalações 
hidráulicas, elétricas 
e bancadas novas.  

 
 

       sim 

EF2 - IFRN 
– Campus 
Natal Zona 

Norte 

 
Lab. Biologia 

Microscópios, lupas, 
capela, vidrarias, 
centrífuga, balança 
digital, banho-maria, 
Modelos biológicos, 
entre outros. 

Álcool, formol, 
Benedict, lugol, azul 
de metileno, luvas, 
algodão, lâminas 
histológicas, entre 
outros. 

 
 

          25 

Recém-inaugurado 
com instalações 
hidráulicas, elétricas 
e bancadas novas. 

       
 
sim 

EF3- IFRN – 
Campus 
Currais 
Novos 

Lab. 
Ciências/lab. 
Alimentos 

Microscópios, lupas, 
capela, vidrarias, 
forno de 
microondas, freezer, 
centrífuga, balança 
digital, banho-maria, 
Modelos biológicos, 
etc. 

Álcool, formol, 
Benedict, lugol, azul 
de metileno, luvas, 
algodão, lâminas 
histológicas, entre 
outros. 

 
         30 

Recém-inaugurado 
com instalações 
hidráulicas, elétricas 
e bancadas novas. 

 
 

    sim 

EF4- IFRN – 
Campus 
Ipanguaçu 

Lab. Ciências Microscópios, lupas, 
capela, vidrarias, 
centrífuga, balança 
digital, banho-maria, 
Modelos biológicos, 
entre outros. 

Álcool, formol, 
Benedict, lugol, azul 
de metileno, luvas, 
algodão, lâminas 
histológicas, entre 
outros. 

 
 
30 

Recém-inaugurado 
com instalações 
hidráulicas, elétricas 
e bancadas novas. 

 
     sim 

EF5- IFRN – 
Campus 
Mossoró 

Lab. Biologia Microscópios, lupas, 
capela, vidrarias, 
centrífuga, balança 
digital, banho-maria, 
Modelos biológicos, 
entre outros. 

Álcool, formol, 
Benedict, lugol, azul 
de metileno, luvas, 
algodão, lâminas 
histológicas, entre 
outros. 
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Recém-inaugurado 
com instalações 
hidráulicas, elétricas 
e bancadas novas. 

 
  sim 

 

Legenda: EF1 = Escola Federal 1      -      (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II- Quadro 2: Caracterização dos espaços destinados as AE das Escolas Estaduais (EE) 

 

ESCOLA ESPAÇO 
DISPONÍVEL 
PARA AE DE 
BIOLOGIA 

EQUIPAMENTOS REAGENTES E 
MATERIAIS 
DE 
CONSUMO 

CAPACIDADE 
(NÚMERO DE 
ALUNOS) 

CONDIÇÕES DE 
FUNCIONAMENTO 
(INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, 
HIDRÁULICAS E 
BIOSSEGURANÇA) 

UTILIZAÇÃO 
POR PARTE 
DO 
PROFESSOR 

EE1- E. E. Dom 
Nivaldo Monte 

Lab. Ciências 01 microscópio 
binocular, lâminas 
histológicas, um 
modelo de um 
esqueleto humano 
e algumas 
vidrarias. 

Alguns 
reagentes 

 
 
 
20 

O espaço é pequeno 
com poucas 
bancadas, 
equipamentos e 
reagentes. As 
instalações 
hidráulicas e elétricas 
são razoáveis. 

Sim (poucas) 

EE2 - E. E. União do 
Povo de C. Nova 

Sala de aula Kit com algumas 
vidrarias (tubos de 
ensaios, Becker, 
conta-gotas e 
placas de Petri), 02 
microscópios de 
“brinquedo”. 

Material 
caseiro. 

 
X 

 
X 

 
Sim 

EE3 - E. E. Lauro de 
Castro 

Lab. Ciências Microscópios 
(avariados), 
algumas vidrarias. 

Alguns 
reagentes 

 
20 

Não oferece 
condições para 
realização de A. E., 
com avarias nas 
instalações elétricas, 
não tem pias para 
lavagem das vidrarias 
e higienização dos 
alunos; além de 
equipamentos 
quebrados. 

 
Não 

EE4 - E. E. Imperial 
Marinheiro 

Sala de aula Não Não X X Não 

EE5 - E. E. Winston 
Churchill 

Lab. Biologia 02 microscópios, 
01 lupa binocular, 
01 balança de 
precisão, 01 
estufa, 01 banho-
maria, 01 phmetro 
e 01 centrífuga 
manual.  

Alguns 
reagentes 
incluso no 
“kit” 

20 O espaço é pequeno 
com poucas 
bancadas, 
equipamentos e 
reagentes. As 
instalações 
hidráulicas e elétricas 
são boas. 

Não 



 

 

ESCOLA ESPAÇO 
DISPONÍVEL 
PARA AE DE 
BIOLOGIA 

EQUIPAMENTOS REAGENTES E 
MATERIAIS 

DE 
CONSUMO 

CAPACIDADE 
(NÚMERO DE 

ALUNOS) 

CONDIÇÕES DE 
FUNCIONAMENTO 

(INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, 

HIDRÁULICAS E 
BIOSSEGURANÇA 

UTILIZAÇÃO 
POR PARTE 

DO 
PROFESSOR 

EE6 – E. E. Prof. 
Anísio Teixeira 

Lab. Ciências 01 microscópio, 01 
lupa binocular, 01 
balança de 
precisão, 01 
estufa, 01 banho-
maria, 01 phmetro 
e Vidrarias. 

Poucos 
reagentes. 

15 O espaço é pequeno 
com poucos 
equipamentos e 
reagentes. As 
instalações elétricas 
e hidráulicas são 
razoáveis. 

Não 

EE7– E. E. Atheneu 
Norteriograndense 

Lab. Biologia 02 microscópios, 
banho-maria 
modelos 
anatômicos, 
algumas vidrarias, 

Poucos 
reagentes 
inclusos no 
“kit” 

30 O espaço é razoável 
com equipamentos 
avariados 
(microscópios e 
banhos-maria);  As 
instalações elétricas 
e hidráulicas são 
razoáveis. 

Sim (poucas) 

EE8– E. E. Sebastião 
Fernandes 

Lab. Ciências 04 microscópios 
(avariados) e 
vidrarias. 

Alguns 
reagentes. 

25 O espaço é razoável 
com equipamentos 
avariados 
(microscópios); as 
instalações elétricas 
e hidráulicas são 
razoáveis, porém 
existem algumas 
infiltrações no teto; 

Não 

EE9– E. E. Nestor 
Lima 

Lab. Ciências Não Não 20 O espaço é pequeno 
com uma bancada 
com pia; não existem 
equipamentos e 
reagentes. As 
instalações elétricas 
e hidráulicas são 
razoáveis. 

Não 

EE10– E. E. Peregrino 
Júnior 

Sala de aula “kit” de 
laboratório 
(incompleto)  

Não  
X 

 
X 

Não 

EE11– E. E. Walter 
Duarte Pereira 

Sala-
ambiente 

Kit com algumas 
vidrarias (tubos de 
ensaios, Becker, 
conta-gotas e 
placas de Petri), 01 
microscópios de 
“brinquedo”. 

Material 
caseiro 

30 Não existe uma 
estrutura de 
laboratório. 

Sim (poucas) 



 

Legenda: EE1 = Escola Estadual 1      -      (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA ESPAÇO 
DISPONÍVEL 
PARA AE DE 
BIOLOGIA 

EQUIPAMENTOS REAGENTES E 
MATERIAIS 
DE 
CONSUMO 

CAPACIDADE 
(NÚMERO DE 
ALUNOS) 

CONDIÇÕES DE 
FUNCIONAMENTO 
(INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, 
HIDRÁULICAS E 
BIOSSEGURANÇA 

UTILIZAÇÃO 
POR PARTE 
DO 
PROFESSOR 

EE12– E. E. Prof. 
Antonio Fagundes 

Sala de aula “kit” de 
laboratório 
(incompleto) 

 
Não 

 
X 

 
X 

 
Não 

EE13– E. E. Prof. Luis 
Antonio 

Lab. Ciências 05 microscópios 
(avariados), 
vidrarias, modelos 
anatômicos, 
amostras de 
animais 
invertebrados. 

Alguns 
reagentes 

 
 

20 

O espaço é pequeno 
com 02 bancadas; as 
instalações 
hidráulicas e 
elétricas são 
razoáveis. 

 
 

Não 

EE14– E. E. Prof. José 
Fernandes Machado 

Lab. Ciências Vidrarias, modelos 
anatômicos, 
amostras de 
animais, “kit” com 
uns poucos 
materiais”. 

Alguns 
reagentes 

 
30 

O espaço é razoável 
com bancadas, 
porém faltam 
equipamentos como 
microscópios; as 
instalações 
hidráulicas e 
elétricas são boas. 

Sim 
(poucas) 

EE15– E. E. 
Reginaldo Teófilo 

Lab. Ciências Não Não 25 Segundo um dos 

professore, o Lab. 

não tem condições 

de realização de A E; 

falta de 

equipamentos, 

vidrarias, reagentes e 

matérias de 

consumo; as AE são 

efetuadas na sala de 

aula. 

 

Sim (poucas) 



 

 

III - Quadro 3: Caracterização dos professores das Escolas Federais 

 

Legenda: PF1 = Professor Federal 1      -      (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

DOCENTE 

(ANOS) 

SÉRIES DO 

ENSINO 

MÉDIO EM 

QUE 

LECIONA 

TURNO EM QUANTAS 

INSTITUIÇÕES 

TRABALHA 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

TRABALHADA 

TEMPO 

DISPONÍVEL 

PARA 

PREPARAR 

AULAS 

QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

PF1 12 1a V 1 4 5 Mestre 

PF2 12 1a V 1 3 10 Mestre 

PF3 27 1a M,V 1 12 12 Especialista 

PF4 20 2a M,V 1 14 12 Mestre 

PF5 15 1a M,V 1 15 4 Especialista 

PF6 5 2a M,V 1 15 20 Mestre 

PF7 2,5 1a,2a,3a M,V 1 20 16 Mestre 

PF8 13 1a,2a M,V,N 1 15 12 Mestre 

PF9 1 2a,3a M,V,N 1 15 12 Doutora 

PF10 9 2a,3a M,V 1 10 14 Mestre 

PF11 5 1a,2a M,V 1 10 30 Mestre 

PF12 8 2a,3a M,V 1 19 11 Mestre 



 

 

 

 

IV - Quadro 4: Caracterização dos professores das Escolas Estaduais 
 

Legenda: PE1 = Professor Estadual 1      -      (2009) 

 

 

PROFESSOR EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

DOCENTE 

(ANOS) 

SÉRIES DO 

ENSINO 

MÉDIO 

EM QUE 

LECIONA 

TURNO EM QUANTAS 

INSTITUIÇÕES 

TRABALHA 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

TRABALHADA 

TEMPO 

DISPONÍVEL 

PARA 

PREPARAR 

AULAS 

QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

PE1 6 1a,2a,3a V,N 1 26 4 Especialista 

PE2 5 1a,2a,3a M 1 24 10 Graduado 

PE3 15 1a,2a,3a V 1 18 20 Especialista 

PE4 10 1a,2a,3a N 1 24 2 Graduado 

PE5 3 1a,2a,3a N 3 40 8 Mestre 

 

 PE6 3 1a,2a M 1 25 5 Graduado 

PE7 6 2a,3a M 2 30 6 Especialista 

PE8 9 1a,2a,3a M 2 24 0 Especialista 

PE9 15 1a,2a,3a V 3 50 10 Especialista 

EP10 10 1a M,V 3 60 Não optou Graduado 

PE11 5 1a,3a M 1 24 6 Mestre 

 

PE12 5 1a,2a,3a N 1 20 4 Graduado 

PE13 15 1a,3a V 2 50 4 Especialista 

PE14 3 1a,2a,3a M,V 5 60 Não optou Mestre 

 

PE15 15 1a,2a,3a V 3 24 4 Graduado 

PE16 3 1a,2a,3a V,N 2 24 4 Mestre 

 

PE17 6 1a,2a M,V 1 24 4 Mestre 

 

PE18 16 1a,2a,3a V 2 48 0 Graduado 

PE19 5 1a,2a,3a M,V 2 50 20 Mestre 



 

 

 

 

 

 

V - Quadro 5: Vivência dos professores de Escolas Federais (EF) em Relação às AE. 
 

Legenda: PF1 = Professor Federal 1 - (2009) 

 

PROFESSOR ESTUDANTE DO 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

ESTUDANTE 

DO ENSINO 

MÉDIO  

ESTUDANTE DE 

GRADUAÇÃO 

CURSO 

ESPECÍFICO 

NA PRÁTICA 

DOCENTE 

NA LEITURA 

DE LIVROS 

DIDÁTICOS 

OUTROS 

(INTERNET) 

PF1   X  X X  

PF2   X  X   

PF3     X   

PF4    X X   

PF5  X X  X  X 

PF6     X X  

PF7  X X   X  

PF8  X X X X  X 

PF9    X    

PF10 X X X X X X  

PF11  X X  X X  



 

VI - Quadro 6: Vivência dos professores de Escolas Estaduais (EE) em Relação às AE. 

 

Legenda: PE1 = Professor Estadual 1 - (2009) 

 

 

PROFESSOR ESTUDANTE DO 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

ESTUDANTE DO 

ENSINO MÉDIO  

ESTUDANTE DE 

GRADUAÇÃO 

CURSO 

ESPECÍFICO 

NA PRÁTICA 

DOCENTE 

NA LEITURA 

DE LIVROS 

DIDÁTICOS 

OUTROS 

(INTERNET) 

PE1   X X X X  

PE2  X X X X X  

PE3    X X X  

PE4   X X    

PE5   X   X  

PE6   X     

PE7   X X X X  

PE8      X  

PE9   X  X X  

PE10  X X     

PE11  X X X X   

PE12   X  X   

PE13   X  X   

PE14  X X     

PE15   X X X   

PE16  X X X  X  

PE17  X   X X  

PE18  X X     

PE19  X X X  X  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE        

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA 
 

ROTEIRO DE CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DISPONIBILIZADOS PARA AS ATIVIDADES 

EXPERIMENTAIS DE BIOLOGIA EM ESCOLAS PÚBLICAS DO RIO GRANDE DO NORTE 

  

1. IDENTIFICAÇÃO GERAL DA ESCOLA 

  

a)  Nome da escola:____________________________________________________________________ 

b)  Endereço:_________________________________________________________________________ 

c)  Nível de ensino:____________________________________________________________________ 

d)  Horários de funcionamento:_________________________________________________________ 

e)  Direção:__________________________________________________________________________ 

f)  Vice-direção:______________________________________________________________________ 

g)  Equipe pedagógica:_________________________________________________________________ 

h)  Professores de Biologia:_____________________________________________________________ 

 

2.  TIPOS DE ESPAÇOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS DE BIOLOGIA 

 (    ) laboratório de Biologia 

(    ) laboratório de Ciências  

(    ) sala-ambiente   

(    ) sala de aula  

(    ) outros  

(especificar) _______________________________________________________________________ 

 

3.  

 

CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E MOBILIÁRIO 

 

a)  Localização_______________________________________________________________________ 

b)  Saídas para o exterior 

(    )Sim                                                  Quantas___________________________________________ 

(    )Não 

c)  Iluminação 

(    )ótima                (    ) boa                    (    )ruim                          (    )péssima 

d)  Instalações hidráulicas 

(    )ótima                (    ) boa                    (    )ruim                          (    )péssima 

e)  Ventilação 

(    )ótima                (    ) boa                    (    )ruim                          (    )péssima 

f)  Acesso ao local 

(    )Fácil                                                  (    )Difícil 

g)  Ambiente combinado com sala de aula? 

(    ) Sim                                                    (    ) Não 

h)  Existe área separada para preparação de material? 

(    ) Sim                                                   (    ) Não 
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i)  Existe local para armazenagem e manutenção de experiências em andamento? 

(    ) Sim                                                  (    ) Não 

j)  Existe tanque ou estufa para trabalhos com plantas, terrários, aquários e etc? 

(    ) Sim                                                  (    ) Não 

k)  Capacidade do ambiente 

(    ) 15 alunos                 (    ) 25 alunos                           (    ) 30 alunos 

(    ) Outros (especificar)_____________________________________________________________ 

 

l)  Metros quadrados do ambiente ______________________________________________________ 

m)  Tipos de paredes ___________________________________________________________________ 

n)  Tipo de piso_______________________________________________________________________ 

o)  Mobiliário 

(    ) prateleiras 

(    ) mesas para alunos:       tamanho_________________ localização_______________________ 

(    ) mesas para professor 

(    ) quadro negro ou branco 

(    ) quadro para avisos 

(    ) pias para uso dos alunos                                                                quantidade_______________ 

(    ) tanque para lavar vidraria                                                            quantidade_______________  

(    ) capela 

(    ) geladeira 

(    ) bancadas:                      tamanho___________________ localização______________________ 

(    ) outros (especificar)_____________________________________________________________ 

  

 

4.  CARACTERIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

     a)    Equipamentos Quantidade 

 aquário          

autoclave 

balança analítica 

balança de precisão                                    

bico de Bunsen 

bico de gás 

centrífuga 

conjunto de material para dissecação 

estufa 

gaiola                       

kits científicos 

lupa de mão 

lupas                                                            

manta de aquecimento 

máquinas de lavar louças 

microscópios                                               

modelos 

odômetro 

panela de pressão 

placa de aquecimento 

sensores 

tomadas elétricas 

tubo de borracha para conexão 

vidro de borracha para conexão 

visualizador 

outros (especificar 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 
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    b) Vidrarias Quantidade 

 termômetro 

béquer 

placa de Petri 

cápsula de porcelana 

almofariz 

tubo de ensaio 

funil 

pipeta 

lâmina 

lamínula 

tubo de plástico 

outros (especificar) 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

__________________

__________________ 

 

   c) 

 

Reagentes 

 

Quantidade 

 1-Hexeno 

acetileno 

acetona 

ácido acético 

ácido acético 

ácido bórico 

ácido clorídrico 

ácido fosfórico 

ácido láctico 

ácido nítrico 

ácido salicílico 

ácido sulfúrico 

agar-ágar 

alaranjado de metileno 

álcool etílico 

álcool isoamílico 

álcool isopropílico 

amônia 

azul de metileno 

bromonaftaleno 

butanol 

carbonato de cálcio 

carbonato de sódio 

cloreto de potássio 

cloreto de sódio 

dicromato de amônio 

dicromato de potássio 

formol 

hidróxido de cálcio 

hidróxido de potássio 

hidróxido de sódio 

lugol 

magnésio (Pó) 

naftaleno 

nitrato de Amônio 

nitrato de Potássio 

nitrato de Prata 

nitrato de Sódio 

peróxido de hidrogênio 

reagente de Benedict 

outros (espcificar) 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

________________ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

__________________

__________________ 

 

http://www.laboratoriosescolares.net/moodle/mod/data/view.php?d=19&rid=201
http://www.laboratoriosescolares.net/moodle/mod/data/view.php?d=19&rid=202
http://www.laboratoriosescolares.net/moodle/mod/data/view.php?d=19&rid=203
http://www.laboratoriosescolares.net/moodle/mod/data/view.php?d=19&rid=204
http://www.laboratoriosescolares.net/moodle/mod/data/view.php?d=19&rid=205
http://www.laboratoriosescolares.net/moodle/mod/data/view.php?d=19&rid=206
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        5. DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS COM O USO DOS AMBIENTES 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

        6. 

 

 

 

IMPRESSÕES GERAIS SOBRE O AMBIENTE VISITADO 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


