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Introdução

O ensino tradicional ainda tem sido bastante 
utilizado por muitos professores que compõe a 
Educação no Brasil. Esta perspectiva educacional é 
caracterizada por uma proposta de educação centrada 
no professor, cuja função defini-se a de tutor que 
procura modelar o comportamento dos alunos mediante 
exposição verbal da matéria e na demonstração, 
oferecendo ao aluno sobrecarga de informações que 
devem ser memorizadas [1]. É o que Freire chama de 
Educação Bancária: “A narração, de que o educador é 
o sujeito, conduz os educandos à memorização 
mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração 
os transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem 
“preenchidos” pelo educador.”.

O uso da experimentação nas aulas de Ciências e 
Biologia constitui uma relevante ferramenta 
metodológica no processo de aprendizagem dos 
educandos; afinal, para compreender a teoria é preciso
experienciá-la [2].

A importância da experimentação no processo de 
aprendizagem também é discutida por Bazin [3] que, 
em uma experiência de ensino não formal de Ciências, 
aposta na maior significância desta metodologia do que 
na simples memorização de informações, método 
tradicionalmente empregado nas salas de aulas.

Cabe-nos ressaltar que a experimentação pode ser 
desenvolvida dentro de diferentes concepções: 
demonstrativa, empirista-indutivista, dedutiva-
racionalista ou construtivista [4]. Assim, o uso da 
experimentação em aulas de Ciências e Biologia não é 
sinônimo de aulas construtivistas.

Frente ao exposto, a presente pesquisa tem como 
questão de pesquisa: Como ocorrem as atividades 
experimentais desenvolvidas pelos professores de 
Ciências e Biologia?

Assim, elegemos como objetivo geral: 
Investigar se e como as atividades experimentais são 

desenvolvidas nas aulas de Ciências e Biologia.
Os objetivos específicos são:

 Verificar o uso da experimentação nas aulas de 
Ciências e Biologia.
 Identificar os motivos que levam professores a 
desenvolver aulas com experimentos.
 Identificar os motivos que levam professores ao não 

uso de experimentos em aulas de Ciências.

Material e métodos

O presente trabalho caracteriza-se como sendo de 
abordagem qualitativa [5]. A pesquisa qualitativa pode ser 
caracterizada como sendo uma tentativa de explicar-se em 
profundidade o significado e as características do resultado 
das informações [6]. 

Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram a 
observação e a entrevista. Foram observadas duas aulas em 
duas turmas de Ciências de uma escola pública estadual 
localizada em Recife, PE. A entrevista foi realizada com as 
professoras destas referidas turmas. Denominamo-as 
Professora 1 (P1) e Professora 2 (P2) para garantir seu 
anonimato.

 Optamos pela entrevista porque esta permite o 
estabelecimento de relação direta entre entrevistador e 
entrevistado [6]. As entrevistas foram gravadas e depois 
transcritas.

Resultados

Através das observações constatamos que os professores 
não realizam experimentação com seus alunos. Nas quatro 
aulas de Ciências observadas, sendo duas em cada turma, 
as professoras limitaram-se ao uso do quadro para 
explicações e do livro texto. As carteiras enfileiradas, os 
recursos utilizados e a metodologia utilizada refletem que 
as aulas são tradicionais, pois há pouca ou nenhuma 
participação dos alunos. A figura 1 demonstra a disposição 
das carteiras e a professora ao quadro. 

Nas entrevistas, confirmamos o que observamos nas 
aulas: as professoras não utilizam a experimentação nas 
aulas de Ciências. Segundo as mesmas:

“Meu ensino é tradicional, não dá para realizar 
experimento, pois a escola não possui laboratório e os 
alunos são desinteressados para aprender. Infelizmente a 
escola não oferece recursos para trabalharmos. Se eu fizer o 
custo sairá do meu bolso.” (P1)

“Não realizo experimento nesta escola, porque ela não 
possui laboratório e nem nos oferecem materiais para o 



mesmo. Procuro realizar atividades de pesquisa (jornais 
e internet) com temas atuais.”

Nesta perspectiva, identificamos que os fatores que 
levam as professoras a não utilizar a experimentação 
são: ausência de laboratório na escola, desinteresse dos 
alunos e falta de materiais (recursos). E, frente a estes 
achados nos perguntamos: É necessário um laboratório 
para a realização de experimentos? O desinteresse dos 
alunos não está atrelado a aulas de Ciências 
tradicionais? São necessários muitos recursos para a 
realização de experimentos?

Pensando nestas questões que emergiram da 
pesquisa realizada, mesmo cientes de nossa 
inconclusão, não podemos nos furtar à busca do 
diálogo no seguinte sentido: há experimentos que 
exigem todo o aparato de um laboratório, mas há outros 
que são simples e possíveis de serem realizados em sala 
de aula, com o mínimo de recursos; e, principalmente, 
os experimentos tornam aulas de Ciências mais 
dinâmicas, mais vivas, mais interessantes. Portanto, não 
realizar experimentos é nutrir e contribuir para o maior 
desinteresse dos alunos, afinal, “Ensinar é a arte de 
auxiliar a descobrir” [7].
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Figura 1. Aula de Ciências observada


