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COMPREENDENDO O LUGAR DA EXPERIMENTAÇÃO NA 

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS DA UESC 

 

RESUMO 

A busca em aperfeiçoar o ensino de Ciências e Biologia através de 

metodologias de ensino, tem sido bastante recorrente, e dentre estas, a 

experimentação, vem ganhando destaque, pois se mostra como uma 

importante ferramenta no processo de ensino e aprendizagem.Considerando 

esse contexto buscamos nesta pesquisa analisar como a experimentação é 

abordada em um curso de formação inicial de professores de Ciências 

Biológicas, em que os objetivos do trabalho foram identificar o que é previsto 

sobre experimentação nas ementas, planos de curso e no projeto acadêmico 

curricular e em quais espaços da universidade a experimentação ocorre; 

investigar as contribuições da experimentação para a formação inicial de 

professores de Ciências Biológicas da UESC e compreender as 

perspectivas/desdobramentos dos licenciandos a respeito da experimentação 

em sua futura prática docente. Em um primeiro momento, realizamos uma 

análise documental das ementas, planos de curso e do projeto acadêmico 

curricular do curso procurando compreender se a experimentação era citada e 

qual era a sua abordagem. Posteriormente, em um segundo momento, foram 

utilizados questionários abertos com dez (10) licenciandos e, por seguinte, 

convidamos quatro (4) destes sujeitos para participar de uma entrevista. Os 

dados obtidos com a análise documental, os questionários e entrevistas foram 

tratados a luz da Análise Textual Discursiva. As categorias obtidas na análise 

documental foram: a) Aquisição de habilidades e técnicas da experimentação; 

b) Complementação e incentivo da aprendizagem por meio da experimentação. 

Já as categorias oriundas do questionário e entrevistas foram as seguintes: a) 

Como as disciplinas da matriz curricular abordam a experimentação; b) Novas 

ideias acerca da experimentação e c) Importância e benefícios da 

experimentação.Os resultados nos mostram que embora todos os licenciandos 

concordem com o caráter transformador de atividades baseadas na 

experimentação, estes porém, ainda sentem dificuldades em desenvolver esse 

tipo de aula.Segundo eles, parte dessas dificuldades é devido a forma com que 

eram ministradas essas aulas pelos seus professores formadores na 

graduação. Percebemos que uma alternativa para que esses licenciandos 

aprofundassem seus conhecimentos acerca da experimentação, eram as 

atividades acadêmicas cientifico culturais em que participavam ao longo do 

curso de formação inicial. 

 

Palavras-chave: Formação inicial de professores. Currículo.  Experimentação. 

Licenciatura em Ciências Biológicas. 



 

 

UNDERSTANDING THE PLACE OF EXPERIMENTS IN THE 
UESC’S BIOLOGICAL SCIENCE TEACHERS TRAINING 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The quest for improving the teaching of Science and Biology through teaching 
methodologies, have been fairly frequent, among these, the trial, which has 
been gaining attention because it shows how an important tool in the process of 
teaching and learning. Considering this context we seek in this research to 
understand the trial in the course of Biological Science Degree, the 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) from the perspective of learners. 
Thus we have the following objectives in this work: identify what is provided for 
in menus that deal with the trial and in which the university spaces 
experimentation occurs; investigate the contributions of the trial for the initial 
training of teachers of Biological Science UESC and understand the 
perspectives / unfolding of undergraduates about the trial in their future teaching 
practice. At first, we conducted a documentary analysis of the course menus 
trying to understand if the trial was said and what was your approach. Later, in a 
second stage, questionnaires were used to open ten (10) licensees, and 
following, invite four (4) of these individuals to participate in an interview. The 
data obtained from document analysis, questionnaires and interviews were 
treated to light Textual Analysis of Discourse. The categories obtained in the 
documentary analysis were: a) Acquisition of skills and techniques of 
experimentation; b) Completion and encouragement of learning through 
experimentation. Already categories derived from the questionnaire and 
interviews were as follows: a) As the disciplines of the curriculum address the 
trial; b) New ideas about the trial and c) the importance and benefits of the trial. 
The results show us that although all licensees agree to the transforming 
character based on trial activities, these however, still find it difficult to develop 
this type of class, they said, of these difficulties it is due to the way in which 
these classes were taught by his former teachers graduation. We realize that an 
alternative to these licensees deepen their knowledge of the trial, were the 
activities (writing letters) in which they participated during the initial training 
course. 
 

 

 

 

Keywords: Teachers training. Curriculum. Experiments. Degree in Biological 
Science. 
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INTRODUÇÃO 

  O interesse pela temática aqui apresentada tem relação com o meu 

ingresso no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UESC em 2009, 

pois ao mesmo tempo em que tinha certeza do caminho escolhido e a ser 

percorrido, também foram surgindo dúvidas e questionamentos ao longo dos 

cinco anos de minha formação. De forma que a cada experiência, surgia uma 

nova possibilidade; e em cada caminho, uma trilha de aprendizagem era 

construída sobre o ser professor. 

Um dos momentos ímpares nesse percurso foi a vivência do intercâmbio 

em Coimbra/Portugal através do Programa de Licenciaturas Internacionais 

(PLI1). Nesse Programa e durante a vivência na Universidade de Coimbra (UC) 

tive a oportunidade de caminhar por trilhas inesquecíveis de aprendizagem. 

Neste contexto, surge-me a imensidão de aulas experimentais desenvolvidas 

nesta universidade, causando-me uma provocação e o despertar de interesse 

pelas mesmas. O interesse nessas aulas originou-me inquietações e planos 

para o meu futuro, a exemplo doTrabalho de Conclusão de Curso (TCC) que foi 

desenvolvido em meu país de origem. É nessa busca por respostas às minhas 

inquietações que me surge o encantamento pelo tema. 

Com o meu TCC, pude observar que os professores da área de Ciências 

apresentam dificuldades em superar a concepção neutra, objetivista e empirista 

das aulas experimentais, que os mantêm alienados acerca do papel específico 

da experimentação nos processos de ensino e aprendizagem, dificultando a 

concretização do objetivo central que é o de contribuir para a construção do 

conhecimento em nível teórico-conceitual e para a promoção das 

potencialidades humano-sociais (PEREIRA, 2000). Com essa pesquisa 

também foi possível constatar, que os professores de uma escola pública do 

interior da Bahia, reconheciam a importância das aulas experimentais, no 

                                                           
1
 Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI) – Portugal: é um programa que por meio da 

seleção de projetos de graduação sanduíche das universidades brasileiras seleciona 
estudantes brasileiros de cursos de licenciatura das áreas de Biologia, Física, Matemática, 
Química e Português para cursar a graduação em Portugal por dois anos. O PLI pretende 
valorizar e estimular a formação de professores de Educação Básica no Brasil. Informações 
retiradas do site: www.capes.gov.br 
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entanto, faziam pouco uso desta em sua prática docente. A não utilização da 

experimentação foi justificada pelos professores pela falta de laboratório nas 

escolas, número elevado de alunos, falta de materiais e lacunas do curso de 

formação inicial relacionado ao tema (MORAES; PITOLLI, 2013). 

A partir dessas situações vivenciadas durante o desenvolvimento do 

TCC, entrelaçado a minha trajetória acadêmica, é que me vem à necessidade 

de aprofundar mais os meus olhares para esta temática dando seguimento a 

busca por respostas com o desenvolvimento desta pesquisa. As pesquisas que 

discutem a experimentação como objeto de pesquisa no ensino de Ciências 

não são propriamente uma novidade na literatura. Apesar disso, a 

experimentação ainda é pouco problematizada no que se refere ao currículo e 

à formação inicial de professores de Ciências Biológicas, assim pensamos ser 

pertinente trazer esta questão para o nosso trabalho. 

A experimentação desenvolvida no ensino de Ciências e Biologia é 

citada em muitos trabalhos científicos como de grande relevância para o 

processo de ensino e aprendizagem, a melhoria das destrezas técnicas e do 

desenvolvimento de capacidades cognitivas dos alunos (ZAMUNARO, 2006; 

OLIVEIRA et al, 2010;OLIVEIRA; CASSAB; SELLES, 2012). 

Pensando no contexto descrito acima, voltamos a atenção para o 

ambiente da formação inicial em Ciências Biológicas. Desta forma, verificamos 

que em um grande número de cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, o 

ensino ainda encontra-se centrado na aprendizagem de procedimentos, 

conceitos e teorias, em que as relações entre licenciandos e docentes são 

distantes, e o discurso do professor ainda prevalece muito com avaliações 

focadas na resolução pura de exercícios, com pouca participação ativa dos 

licenciandos e raramente são estimuladas discussões abertas e 

interdisciplinares (MELO; REIS, 2011). 

No cenário atual da formação inicial de Ciências Biológicas é 

interessante também formar professores capazes de saber utilizar a 

experimentação, trazendo dimensões multidisciplinares e com condições de 

tentar modificar de forma positiva o modelo de ensino com déficits vivenciados 
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por estes que serão futuros professores, durante a formação inicial (OLIVEIRA, 

CASSAB; SELLES, 2012). 

Em alguns estudos como o de Salvadergo, Laburu e Barrosa (2009) e 

Giordan (2002) há a demonstração de um consenso entre os professores da 

educação básica, em que a experimentação é uma atividade fundamental no 

ensino de Ciências e Biologia. Isso também pode ser corroborado por outras 

pesquisas desenvolvidas nesse campo de estudos, que analisam e discutem a 

importância da experimentação desde a sua implantação nas escolas, há mais 

de cem anos até os dias atuais (MAMPRIN; LABURÚ; BARROS, 2007). No 

entanto, o que também é observado, é que estes professores apesar de 

concordarem sobre a importância da experimentação em sua prática docente 

fazem pouco uso dela. 

Ovigli e Bertucci (2009) defendem a ideia da necessidade de se 

repensar os currículos da formação inicial para a educação básica. De maneira 

geral, quando os professores de Ciências e Biologia utilizam a experimentação, 

esta nem sempre contribui para a compreensão dos conhecimentos científicos 

ali abordados, podendo desta maneira não favorecer a reflexão por parte do 

sujeito da aprendizagem de modo que este possa, de fato, compreender o 

conhecimento científico em suas leituras de mundo, atribuindo significado 

àquilo que lhe é ensinado. Segundo estes autores é importante que: 

O professor tome consciência, ainda durante a formação inicial, 
de suas concepções sobre a natureza do conhecimento 
científico e da forma como este é elaborado, bem como sobre 
as relações entre este conhecimento e a realidade cotidiana, 
para que possa, de maneira explícita, buscar a abordagem 
mais adequada para o conceito a ser desenvolvido com seus 
alunos (OVIGLI; BERTUCCI, 2009, p. 12). 

 

 
No entanto, para que as aulas experimentais tenham êxito, é preciso que 

o professor assuma uma postura de incentivador dos estudantes a explorar, 

desenvolver e modificar concepções, e com possibilidades de recriar suas 

ideias. 

Com base no anteriormente exposto, esta pesquisa foi norteada pelo 

seguinte problema de pesquisa: Como a experimentação é abordada em um 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UESC? 
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 Assim este estudo pretende investigar do ponto de vista dos 

licenciandos, o que compreendem a respeito da experimentação, entendimento 

proveniente da passagem pelo curso deformação inicial. Este aspecto 

contribuirá para melhor compreensão do currículo do curso de Ciências 

Biológicas da universidade em questão e para identificarmos se e como esse 

aspecto é trabalhado nas disciplinas e em outros espaços do curso. 

Desta forma a pesquisa aqui apresentada tem como objetivo geral: 

Analisar como a experimentação é abordada em um curso deformação 

inicial de professores de Ciências Biológicas. 

Nesse sentido, os objetivos específicos que contemplam o objetivo geral 

da pesquisa são os seguintes:  

Identificar o que é previsto sobre experimentação nas ementas, 

planos de curso e projeto acadêmico curricular e em quais espaços da 

universidade a experimentação ocorre; 

Investigar as contribuições da experimentação para a formação 

inicial de professores de Ciências Biológicas da UESC; 

Compreender as perspectivas/desdobramentos dos licenciandos a 

respeito da experimentação em sua futura prática docente. 

O texto foi estruturado da seguinte forma:  

Especificamente no primeiro capítulo é realizado um levantamento de 

artigos publicados em revistas nacionais acerca da experimentação, abarcando 

o período de 2010 a 2015, em que são analisados trabalhos que discutem a 

experimentação no contexto de Ciências e Biologia. Ainda neste capítulo 

apresentamos o referencial teórico, que servirá de base para as análises. Tal 

capítulo versa sobre: a importância da experimentação no ensino de Ciências e 

Biologia; aspectos gerais sobre a experimentação e, por seguinte, sobre o 

currículo e a formação de professores de Ciências Biológicas. 

No segundo capítulo é apresentada a metodologia de coleta e análise 

dos dados. Neste capítulo há a descrição do percurso realizado para o 

desenvolvimento da pesquisa. A coleta dos dados se dividiu em três etapas, na 

primeira etapa, foi feita uma análise documental das (ementas, planos de curso 
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e Projeto Acadêmico Curricular) do curso em questão, a luz da análise textual 

discursiva; na segunda etapa, dez (10) estudantes formandos do curso de 

Ciências Biológicas do ano de 2014.1 responderam a um questionário, na 

terceira etapa foram feitas entrevistas com quatro (04) licenciandos formandos, 

dentre os dez que haviam respondido ao questionário. A análise dos dados 

obtidos por meio dos questionários e entrevistas com os licenciandos também 

foi realizada por meio da análise textual discursiva.  

 No terceiro capítulo apresentamos a síntese dos resultados.Os 

resultados apontaram para a importância da experimentação, que nesta 

pesquisa a reconhecemos como uma alternativa metodológica para superar as 

discussões tradicionais do ensino de Ciências e Biologia. Também 

argumentamos sobre a discussão da experimentação na formação inicial de 

professores de Ciências Biológicas, enfatizando possibilidades para a 

problematização das atividades experimentais. Por fim, apontamos possíveis 

contribuições e perspectivas futuras da pesquisa sobre o tema investigado. 
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CAPITULO I- ENCONTRO COM O CAMPO DE INVESTIGAÇÃO 

1.1 Panoramas de pesquisas brasileiras sobre experimentação no ensino 
de Ciências e Biologia 

 

Com a intenção de apresentar um panorama das pesquisas brasileiras 

realizadas acerca da experimentação, fizemos a análise de um conjunto 

representativo de artigos acadêmicos sobre o tema (Apêndice I), publicados em 

revistas brasileiras de Ensino de Ciências e Biologia. Para a seleção dos 

artigos, assumimos como critérios de busca: (1) a natureza do veículo em que 

o trabalho foi divulgado. De forma que foram selecionados apenas artigos 

publicados em revistas das áreas de avaliação ―Educação‖ e ―Ensino‖ listados 

no Qualis de 2014 com classificação A1, A2, B1 e B2; (2) a data de publicação 

do trabalho. Com a tentativa de abarcar a produção brasileira mais recente 

sobre o tema, delimitou-se o estudo entre os anos de 2010 a 2015; (3) a 

definição de termos de busca combinados. Isto é, artigos cujo corpo do texto 

contivesse uma das seguintes combinações: Experimentação e Ensino de 

Ciências; Experimentação e Ensino de Biologia; Experimentação e Formação 

inicial; Atividades experimentais e Ensino de Ciências; Atividades 

experimentais e Ensino de Biologia; Experimentação e Currículo; 

Experimentação e Currículo da Formação inicial de Biologia. A partir dessa 

organização metodológica foram consultados os seguintes locais de busca: o 

provedor de pesquisa Google, Google Acadêmico e os sites das revistas. 

 
No levantamento feito foram identificadas sete revistas com artigos 

sobre o tema, sendo uma revista de classificação B2, duas de classificação B1, 

três de classificação A2 e uma de classificação A1, totalizando 17 artigos.  

Após a leitura dos artigos, foram identificados os estados no qual as 

pesquisas foram desenvolvidas, o nível de escolaridade(se era nível superior, 

médio ou fundamental), e o ano de publicação do artigo, aos quais essas 

pesquisas estão vinculadas. A localização da instituição possibilita indicar as 
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regiões do país nas quais a produção acadêmica está concentrada. O nível de 

escolarização situa e diferencia a produção referente ao Ensino Básico e ao 

Ensino Superior.Por fim, o ano de publicação apresenta uma visão geral de 

como a questão da experimentação vem sendo tratada no ensino de Ciências e 

de Biologia ao longo dos últimos cinco anos. As Figuras 1, 2 e 3 apresentam a 

distribuição dos 17 artigos, por estado, por nível de escolarização e por ano. As 

pesquisas estão vinculadas a doze (12)estados que correspondem aos estados 

de Minas Gerais e Paraná responsáveis pela maior produção, com três (3) 

artigos cada estado, desses artigos apenas um (1) faz referência ao ensino 

superior e os outros cinco (5) trazem o contexto da educação básica. Das 17 

pesquisas identificadas, duas foram desenvolvidas em instituições do estado 

de São Paulo e duas no Mato Grosso do Sul. Já os estados de Bahia, Santa 

Catarina, Distrito Federal, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro e 

Tocantins, todos apresentaram apenas uma pesquisa encontrada para cada 

um dos respectivos estados (Figura 1).  

 

Figura 1: Distribuição da produção acadêmica brasileira por estado. 

Percebemos com os resultados, que existem poucos pesquisadores 

voltados a estudar e publicar investigações sobre a experimentação no ensino 

de Ciências e Biologia. Salientamos isto devido a um número considerado 
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discreto de artigos publicados nos últimos cinco anos nessa área levando-se 

em consideração a importância da temática para a reflexão sobre as ações do 

ensinar e aprender Ciências e Biologia (CASSAB; SELLES, 2012). 

Todavia, mesmo com esse número baixo de pesquisas acerca da 

experimentação no ensino de Ciências e Biologia, foi possível notar que grande 

parcela dos artigos foca no debate da experimentação na educação básica 

(Figura: 2). Dentre os 17 artigos analisados, 13 se dedicaram a tratar de 

questões de ensino e aprendizagem na sala de aula da educação básica como 

é o caso dos trabalhos de Batisteti, Araújo e Caluzi (2010), de Serra e Braga 

(2013), e de Bassoli (2014). Há também pesquisas que focam na formação de 

professores, porém em minoria, como as pesquisas de Gonçalves e Marques 

(2012) e Oliveira, Cassab e Selles (2012). 

 

Figura 2: Distribuição da produção acadêmica brasileira por nível de 

escolarização. 

Quanto à publicação dos artigos durante os últimos cinco anos, 

conforme se observa na Figura 3, os trabalhos apresentaram uma distribuição 

instável em termos de quantidade de artigos para a temática ao longo do 
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período analisado, havendo um aumento em 2012, decréscimo em 2013 até 

chegar a apresentar números iguais em 2014/15. 

 

Figura 3: Distribuição da produção acadêmica brasileira por ano. 

 

Pensando no contexto do campo de estudos em Ciências e Biologia, 

este tem apresentado um crescimento significativo de produções e publicações 

de artigos em suas diversas áreas (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009). 

Porém, nos parece que a temática experimentação não tem sido objeto 

frequente de investigação nos últimos cinco anos, ainda mais quando se 

relaciona a experimentação com a formação inicial de professores de Ciências 

Biológicas.  

1.2 A importância da experimentação no ensino de Ciências e Biologia 

 

  Pesquisas em ensino de Ciências e Biologia têm contribuído para 

auxiliar na caracterização e/ou compreensão da importância da 
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experimentação na formação de professores de Ciências Biológicas 

(GONÇALVES, MARQUES, 2011; TOBALDINI et al, 2011; OLIVEIRA, 

CASSAB, SELLES, 2012). 

   Diante deste contexto queremos deixar evidente que compreendemos o 

ensino de Ciências e Biologia com possibilidades de desafiar os alunos para 

que possam aprender conceitos científicos por meio da reflexão crítica e da 

investigação. Para tanto, entendemos a experimentação, como uma 

metodologia de ensino que tem grande importância (KRASILCHIK, 2004). 

 Autores como Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) ressaltam que o 

ensino com o uso da experimentação, é considerado por muitos professores, 

como importante para o bom desenvolvimento da aprendizagem dos seus 

alunos. No entanto, para que a experimentação possa vir a acontecer, é 

fundamental que o professor tenha familiaridade com a experimentação e crie 

expectativas relativas a esta metodologia. 

 A aprendizagem através da experimentação também pode dinamizar as 

aulas, oportunizar ao aluno vivenciar o ―insight‖, a descoberta, desenvolver o 

pensamento crítico e reflexivo que leva ao entendimento dos fenômenos 

(THOMAZ, 2000). Esta metodologia permite ao aluno perceber que também 

pode elaborar ideias, e chegar a uma resposta que não foi dada e sim obtida 

por esforço próprio. Desta forma, a experimentação desenvolvida nas aulas de 

Ciências e Biologia pode apresentar importância no que concerne ao 

desenvolvimento da compreensão de conceitos e de potencialidades, o 

envolvimento dos alunos no planejamento do experimento junto com o 

professor e até mesmo melhoria na construção de argumentos orais e escritos.  

  No que diz respeito à utilização da experimentação Carvalho et al 

(1998), enfatizam que:  

O professor é quem vai propor a experimentação com 
problemas a serem resolvidos, que irão gerar ideias que, sendo 
discutidas, permitirão a ampliação dos conhecimentos prévios; 
promove oportunidades para a reflexão, indo além das 
atividades puramente práticas; estabelece métodos de trabalho 
colaborativo e um ambiente na sala de aula em que todas as 
ideias são respeitadas (CARVALHO et al., 1998, p. 66). 
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   Concordamos com a ideia acima citada, pois a função do ensino 

utilizando a metodologia da experimentação está associada com a consciência 

da necessidade de adoção, pelo professor, de uma postura diferenciada e 

inovadora sobre como ensinar e aprender Ciências e Biologia (HODSON, 

1994). 

 Percebemos até o momento que existe um consenso entre alguns 

pesquisadores em relação à importância da experimentação, pois esta é tida 

como essencial para o ensino de Ciências e Biologia. Porém, na rotina das 

escolas as aulas referentes à experimentação são pouco frequentes, embora 

uma grande parte dos professores concorde com o caráter transformador 

destas aulas (SALVADEGO; LABURÚ; BARROS, 2009). Existem vários fatores 

que levam estes professores a utilizarem pouco a experimentação como 

componente regular de sua metodologia pedagógica. De forma, que se podem 

considerar alguns aspectos como algumas lacunas deixadas pelos cursos de 

formação inicial de professores; a ausência de materiais (reagentes, vidrarias, 

corantes etc.); a falta de laboratórios e incentivo por parte do corpo gestor da 

escola; o número elevado de alunos; pouco ou nenhum monitor no laboratório; 

inexistência de planejamento das aulas (MORAIS;ANDRADE, 2009). Dessa 

forma não é difícil constatar que as atividades experimentais nas disciplinas de 

Ciências e Biologia raramente são utilizadas pela maioria dos professores 

brasileiros, como asseguram as investigações de Maldaner (2003). 

 Associadas ao quesito de baixa frequência de aulas experimentais 

Rosito (2000) diz que as concepções que os professores têm sobre o que é a 

Ciência influem na forma como aqueles a ensinam, portanto, a experimentação 

para estes professores pode ter diferentes significados e importância durante 

as suas aulas. 

 Compreendemos a experimentação em uma concepção construtivista, 

na qual as aulas são organizadas levando-se em consideração os 

conhecimentos prévios dos alunos. Esta postura implica dizer que o 

conhecimento não é construído do nada, mas sim a partir de estruturas de 

conceitos já existentes. Nesta perspectiva a discussão durante as aulas 

experimentais assume um papel importante e se combina intensamente com a 

ação e reflexão da temática abordada (MORAES, 2000).Essa concepção pode 
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possibilitar ao professor e aos alunos, interações que podem proporcionar em 

muitas ocasiões a oportunidade de um planejamento conjunto da metodologia, 

e desta forma poderá levar a uma melhor compreensão dos conceitos 

científicos. 

Pensamos que não adiantaria realizar uma aula experimental apenas 

por realizar, pois a partir do momento em que se faz essa opção se pensa 

pouco na problematização dos conteúdos temáticos. Sendo assim, são 

necessários momentos de discussão teórico/prática que transcendam o 

conhecimento no nível fenomenológico. 

Seja qual for a abordagem da aula experimental, é importante salientar 

que o professor deve tomar cuidado com a priorização excessiva do 

conhecimento em nível fenomenológico e com o envolvimento dos alunos em 

tarefas puramente de manipulação de reagentes e instrumentos laboratoriais. 

De acordo com Rosito (2000): 

Um experimento verdadeiro deveria dedicar um terço do tempo 
a execução da parte prática, propriamente dita, e o restante do 
tempo ao planejamento dos trabalhos, análise dos dados, 
discussão dos resultados, consulta bibliográfica e organização 
do relatório (ROSITO, 2000, p. 203). 

 

 Concordamos com a visão desta autora e entendemos que uma aula 

experimental deve ter sempre presente a ação e a reflexão das atividades, 

levando sempre em consideração o bom planejamento e desenvolvimento das 

tarefas. 

 Em relação à abordagem da experimentação, concordamos com a 

importância da experimentação investigativa. Portanto, um experimento 

constitui-se numa atividade prática em que o aluno é orientado a investigar um 

problema possibilitando a este melhor compreensão das ciências e do mundo 

que o cerca (FERREIRA, HARTWING, OLIVEIRA, 2009; OLIVEIRA, SOARES, 

2009). 

 Segundo Rosito (2000) as aulas experimentais desenvolvidas através da 

investigação podem aproximar o ensino de Ciências do trabalho científico. 

Neste sentido, trazemos alguns elementos citados por esta mesma autora a 

serem levados em conta num processo de investigação científica: 
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o fase inicial e preparatória, onde os problemas são expostos e discutidos; 

aqui as hipóteses são formuladas e os procedimentos instrumentais 

selecionados; 

o fase de desenvolvimento dos experimentos para  que ocorra a coleta de 

dados; 

o fase de busca por referencias teóricos e leituras, para que se analise e 

interprete os dados coletados; 

o fase de elaboração de um relatório, onde se registram as atividades 

desenvolvidas a partir  de análise e interpretação dos resultados. 

 Concordamos com as fases citadas acima, se estas forem estruturadas 

pelo professor de uma forma que atenda às necessidades dos objetivos 

traçados para o desenvolvimento de sua aula experimental. Neste sentido uma 

experimentação investigativa não segue rigorosamente uma sequência de 

fases, ela é livre e cada investigação tem suas particularidades iniciando com o 

problema e chegando até a sua resolução ou não. 

 Para salientar este contexto ―a prática da ciência é uma atividade pouco 

metódica e imprevisível que exige de cada cientista inventar o seu próprio 

modo de ação‖ (HODSON, 1994, p.301). Ou seja, não se pode aprender 

ciências por meio de atividades experimentais do tipo ‗receita de bolo‘ 

(sequências ordenadas) aplicadas a qualquer tipo de situação, na qual os 

alunos são meros executores de tarefas lineares. 

 Aprender Ciências através da metodologia da experimentação é mais do 

que desenvolver procedimentos à risca, esta metodologia está relacionada a 

práticas reflexivas e críticas tanto por parte dos alunos, quanto por parte dos 

professores. Desta forma, faz-se necessário que o professor conheça a 

importância da experimentação e seus desdobramentos, para que se 

estabeleça um significativo processo de ensino e aprendizagem dos seus 

alunos. 

 

1.3- A experimentação 

1.3.1 Experimentação ou aula prática? 
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 A palavra experimentação quando usadaem Ciências Biológicas tem 

uma pluralidade de termos e concepções, fazendo com que esta adquira 

caráter polissêmico (BASSOLI, 2014).Apoiando-nos neste contexto, 

apresentamos a definição de Marandino, Selles e Ferreira, (2009) quando 

citam que: 

A experimentação em Ciências Biológicas corresponde a 
atividades de pesquisa científica que envolve tanto o trabalho 
laboratorial quanto trabalhos de campo, os quais se desdobram 
em práticas de classificação e identificação de espécies 
(MARANDINO; SELLES;FERREIRA, 2009, p.107). 

  

 No que se refere a citação acima são poucos os trabalhos que tratam da 

polissemia existente para o termo experimentação no ensino de Ciências 

Biológicas, para tanto podemos comprovar esta situação, quando observamos 

as mais variadas nomenclaturas que se aplicam e contrapõem-se em diversas 

pesquisas nesta área (BASSOLI, 2014). 

 Normalmente no ensino de Ciências Biológicas a experimentação 

acontece nos ―experimentos de bancada‖, comumente chamados assim no 

meio universitário, estas atividades são acompanhadas por um protocolo 

determinado pelo formador de professores, e os licenciandos estão trajando 

jaleco, luvas e fazendo uso de vidrarias e reagentes, como acontece nas 

disciplinas de Fisiologia Humana, Zoologia, Morfologia Vegetal e Genética 

Molecular (MARANDINO; SELLES;FERREIRA, 2009). 

 Diante do contexto apresentado, em que a experimentação no ensino de 

Ciências Biológicas tem múltiplos termos, nos apoiamos em Hodson (1994) e 

Krasilchik (2004). Estes autores citam que a experimentação é uma 

modalidade de aula prática, assim como de aula de campo, com interpretação 

de gráficos, ou seja, qualquer trabalho em que os alunos são ativos e não 

passivos. Neste sentido qualquer atividade desenvolvida pelo licenciando é 

uma aula prática. Diante do exposto podemos afirmar que toda experimentação 

é uma aula prática, mas nem toda aula prática é uma experimentação.Do 

mesmo modo, Barreto (2001) considera aulas práticas como: 

[...] modalidades de procedimento que objetivam conseguir 
informações, como nos casos da observação ambiental, 
observação laboratorial, da leitura, da escrita, do dialogar com 
colegas e professor, e ainda, desenvolvidas de forma que se 
complementem e possam contribuir com o aluno, no sentido de 
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chegar a internalização do conhecimento formal (BARRETO 
2001, p. 1). 

 
 Desta forma entendemos que toda atividade realizada ativamente pelo 

licenciando seria uma atividade prática. A aula prática, nesta acepção, não teria 

suas especificidades, bastando que se envolvesse ativamente o licenciando em 

alguma tarefa, seja ela qual for. Já a designação de experimentação fica 

restrita ao trabalho prático que envolve problematização, manipulação e 

controle de variáveis. 

 Para esta pesquisa vamos voltar o olhar para a experimentação 

problematizadora, ou também chamado de experimentos investigativos, estes 

por sua vez, exigem participação ativa do aluno durante a sua execução, e ela 

tem como propulsora, a problematização, baseando-se imprescindivelmente na 

presença da experimentação (BASSOLI, 2014). 

Os experimentos investigativos têm por finalidade: o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas nos alunos, a realização de procedimentos como 

elaboração de hipóteses, anotação e análise de dados e o desenvolvimento da 

capacidade de argumentação (ZOMPERO; LABURU, 2011).Pensando neste 

aspecto, a apropriação dos experimentos investigativos por parte dos alunos, 

deve estar em torno de três objetivos integrados, de acordo com Tropia (2009): 

as estruturas conceituais e cognitivas, que levam ao entendimento do 

conhecimento cientifico; as estruturas epistemológicas; e os processos sociais, 

que compreendem como o conhecimento é discutido levando em consideração 

as esferas, sociais e econômicas em que é produzido. Neste sentido, a 

experimentação investigativa, poderá possibilitar que o aluno reflita, relate, e 

explique, não apenas o limitando a observação dos fenômenos e manuseio de 

objetos. 

1.3.2 Concepções simplistas da experimentação 

 

 As concepções simplistas da experimentação são inúmeras, dentre elas 

podemos citar, que as atividades experimentais são restritas ao laboratório e, 

no entanto, também podem ser desenvolvidas com materiais de baixo custo ou 

recicláveis e em espaços alternativos como sala de aula, na cozinha e/ou no 
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campo. Salientamos esta questão, pois a existência de um laboratório bem 

equipado para atender asdemandas curriculares não assegura que as 

atividades experimentais sejam realmente significativas no ensino. Para torná-

las significativas, é preciso que o professor as situe adequadamente no 

processo de ensino e aprendizagem. Não basta seguir manuais de instrução 

comkits laboratoriais ou repetir técnicas dadas em livros (AZEVEDO, 2009). 

 Outra questão simplista observada nos dias atuais, é que a metodologia 

da experimentação ainda é vista na forma do empirismo-indutivismo (a 

experimentação tem um papel neutro da observação, com verdades 

inquestionáveis). Este olhar por sua vez não valoriza o trabalho cientifico e faz 

com queos alunos compreendam a produção científica como algo rígido e 

inquestionável. E tomando como base essa perspectiva simplista, a 

experimentação terá como função comprovar o conhecimento teórico 

aprendido em sala de aula (GIL-PEREZ, 1986; CHALMERS, 1993; SILVA, 

ZANON, 2009). 

 Outra interpretação da experimentação é que ela é de fundamental 

importância para a aprendizagem. Esta visão normalmente é construída pelos 

professores ao longo de sua formação inicial ou durante a sua carreira 

profissional; sendo que existem poucas reflexões e questionamentos a respeito 

dessa metodologia em sua prática docente.  Desta forma, a experimentação 

para uma boa parcela dos professores continua a ser vista como a reveladora 

da verdade; pois a abordagem que eles trazem está ligada diretamente com as 

suas convicções e com sua formação acadêmica (GALIAZZI et al, 2001). 

 Segundo Hodson (1994), a utilização de atividades experimentais como 

um recurso para motivar os alunos é dúbio. Nem todos os alunos sentem-se 

motivados nessas aulas, outros simplesmente nem querem participar. O 

referido autor ainda cita que as expectativas dos alunos vão diminuindo na 

medida em que estes começam a vivenciar com mais frequência este tipo de 

metodologia. Entretanto,queremos evidenciar, que o motivo de trazermos esta 

informação, não é para negar a importância da motivação no processo de 

aprendizagem, pois esta metodologia tem objetivos mais amplos. O autor 

também faz críticas ao uso da experimentação para o desenvolvimento de 

destrezas técnicas. Para ele, é difícil perceber de que forma a habilidade de 
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usar um instrumento ou dominar alguma técnica possa ser transferida para 

situações da vida cotidiana. Além do mais, dependendo do tipo de 

experimento, pode não haver a aquisição de tais habilidades. 

 Assim, entendemos que a aula experimental deve ser elaborada levando 

em consideração o conhecimento prévio dos alunos, aceitando que nenhum 

conhecimento é assimilado do nada, mas deve ser construído e/ou 

reconstruído. 

1.3.3 Limites da experimentação 

 

 A literatura relacionada à experimentação realizada em laboratórios ou 

em ambientes não formais aponta para um consenso quanto à sua importância, 

apesar de parcela expressiva dos professores no Brasil, não se valer, em suas 

aulas, de atividades experimentais (MAMPRIN; LABURÚ; BARROS, 2007). 

 As justificativas que levam o professor de Ciências e Biologia a não 

utilizar atividades experimentais em suas aulas são inúmeras. Iremos 

apontaralgumas delas, tais como: o número elevado de alunos; a falta de 

laboratórios; a ausência de materiais para a execução das práticas; a carga 

horária elevada de aulas; e a formação inicial precária (GIORDAN, 2002; 

AZEVEDO, 2009; MORAIS, ANDRADE, 2009). 

 As explicações para os limites e possibilidades dos professores em 

utilizar atividades experimentais, como uma prática mais frequente no ensino 

de Ciências e Biologia concentra-se frequentemente num discurso da carência 

ou da deficiência de algo (SALVADEGO; LABURÚ; BARROS, 2009). Nesse 

panorama observa-se, com frequência, laboratórios semi-abandonados, mal 

equipados, ou com equipamentos quebrados, sem estoque de reagentes. 

Quando há kits, estes estão defasados ou incompletos, com partes de 

experimentos que ninguém sabe como montar, pois os manuais foram 

perdidos; os kits quebrados, pois estão guardados em locais inapropriados 

(GIOPPO; SCHEFFER; NEVES, 1998). 

 É possível ver que as limitações para a utilização da experimentação 

são inúmeras, mas como professores temos que nos posicionar e encontrar 
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saídas para pensar formas alternativas de se trabalhar com esta metodologia 

levando em consideração o espaço, o planejamento da atividade e o tempo. 

 Desta forma, o professor é a peça chave desse quebra cabeça, é o ator 

principal no processo de ensino e aprendizagem, pois ele é quem decide 

trabalhar com experimentos ou não, mas não se esquecendo da grande 

importância que os alunos possuem (MAMPRIN; LABURÚ; BARROS, 2007).

 Assim, o professor tem que assumir o compromisso de educar da melhor 

maneira possível e trabalhar com esforço em favor do processo de ensino e 

aprendizagem, tentando superar os limites advindos, sempre direcionando os 

alunos na busca do conhecimento, e os deixando serem autônomos, e 

acompanhando-os em cada passo, buscando interação com os mesmos. 

  Moura e Chaves (2009) salientam um quesito muito importante a ser 

mencionado, eles vão considerar que as condições ambientais e 

organizacionais no desenvolvimento de experimentos nas aulas de ciências 

são fatores condicionantes, e não determinantes, ou seja, o espaço físico do 

laboratório é importante mas não é imprescindível, uma vez que os 

experimentos desenvolvidos na educação básica serão de natureza 

pedagógica escolar e não exclusivamente científica. 

De acordo a Gioppo,Scheffer e Neves(1998) a ausência ou pouca 

frequência da utilização de experimentos por parte dos professores está mais 

ligada à Formação de Professores (FP) do que propriamente as condições para 

o seu desenvolvimento (ou falta delas), que geralmente são vistas e colocadas 

por estes mesmos professores, como limitações para esta metodologia. Esta 

questão apresenta um ponto em comum com as pesquisas de Silva e Zanon 

(2000) que, cientes das lamentações dos professores, também afirmam que 

ocorre uma precária formação no curso de professores, esta por sua vez, pode 

estar relacionada a falta de clareza do que vem a ser a aprendizagem por 

experimentação.Nesta ótica, percebemos que os cursos de Formação de 

Professores têm proporcionado uma visão pouco crítica e reflexiva sobre as 

concepções epistemológicas das atividades experimentais e quais as  

implicações na didática desse futuro professor em formação. 

 

 

1.4 O currículo e a formação de professores de Ciências Biológicas 
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Na década de 30 do século XX o Brasil passava por grandes mudanças 

educacionais, industriais e urbanas. E é a partir desta década que surge o 

modelo de formação de professores pautado na ―racionalidade técnica‖ que 

tinha como proposta formar professores cuja função era de aplicar rigorosas 

técnicas cientificamente fundamentadas ao ensino. Esta postura do professor 

por sua vez tinha a finalidade de buscar uma ―eficácia‖ da ação docente por 

meio do controle cientifico educacional, e tal sujeito ainda era tido como um 

transmissor de conhecimentos produzidos por outros sujeitos (LIMA, 2008). 

Ainda em relação a esse contexto Andrade et al (2004) salientam que a 

―racionalidade técnica‖ implementou concepções de teoria e de prática que 

valorizavam mais a técnica. Após a identificação deste problema, com relação 

à formação de professores, foi notada a necessidade de uma mudança nos 

currículos dos cursos delicenciatura, que passaram a apresentara 

racionalidade prática, em queo docente constrói sua prática de forma reflexiva 

e autônoma, tendo contato com a realidade escolar que possibilitará um estudo 

no seu contexto (SCHÖN, 1992; ANDRADE et al., 2004; DINIZ-PEREIRA, 

2011). 

Na perspectiva da racionalidade prática, segundo Andrade et al (2004, 

p.12) ―o professor deixa de ser um técnico aplicador de teorias para se 

transformar em um profissional praticante, cuja inquietude se apascenta no 

eufemismo de prático-reflexivo.‖.Os diversos discursos enfatizando a 

importância da prática influenciaram um processo de mudança nos cursos de 

licenciatura, com a publicação de documentos legais que incorporavam a 

prática no currículo dos cursos de formação de professores da educação 

básica. Um primeiro documento foi o Parecer CNE/CP nº28/2001 que 

posteriormente foi publicado como as Resoluções CNE/CP nº1/2002 e a 

CNE/CP nº2/ 2002. Estas últimas foram revogadase recentemente houve a 

atualização deste documento com a publicação da Resolução CNE/CP 

n°2/2015; em que foram enumeradas várias características consideradas 

atualmente essenciais à atividade (BRASIL, 2001,2002,2015). 

Realizando uma interpretação da Resolução CNE/CP n°2/2015, 

observamos que o documento defende que os cursos de formação de 
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professores devem contribuir para que o licenciando desenvolva o 

comprometimento com o sucesso da aprendizagem dos alunos, sabendo lidar 

com as diversidades existentes entre eles. Além disso, é preciso formar 

professores que incentivem atividades de enriquecimento cultural, 

desenvolvam práticas investigativas e que busquem utilizar novas 

metodologias comdiferentes materiais de apoio (BRASIL, 2015). De acordo 

com os pressupostos anteriormente mencionados, este documento vem 

superar a visão tradicional do modelo de ensino e aprendizagem e defende um 

novo olhar para a formação de professores, mais centrado no currículo. Além 

de recomendar uma maior aproximação entre as instituições formadoras de 

ensino superior e as escolas públicas. 

 Concordamos com alguns pontos da referida Resolução CNE/CP 

n°2/2015, pois a leitura deste documento nos apresentou mais elementos para 

ampliarmos a nossa visão de currículo. Assim entendemos o currículo como 

uma construção cultural, no qual os sujeitos têm papel fundamental na sua 

construção levando em consideração suas próprias concepções, formas de ver 

e entender o mundo (LOPES, 2004). Desta forma, é com esta concepção de 

currículo que delineamos a nossa pesquisa em torno da experimentação. Um 

currículo voltado para essa perspectiva pode possibilitar a reinvenção de 

metodologias de ensino, dentre elas citamos a experimentação. Tal 

metodologia implica decisões curriculares mais amplas como, a reestruturação 

dos planejamentos, conteúdos e das avaliações de ensino (MARANDINO; 

SELLES; FERREIRA, 2009). 

Associado ao currículo surgiu-nos a necessidade de falar a respeito das 

lacunas oriundas da formação de professores de Ciências Biológicas. Segundo 

Rosito (2000) esta formação apresenta alguns sérios impedimentos para o 

desenvolvimento do ensino de Ciências e Biologia e destacamos alguns 

aspectos: 

O excesso de aulas expositivas torna o futuro professor um 
sujeito acostumado a aprendizagem passiva; os―problemas 
padrão‖ desenvolvidos conduzem a uma mera repetição de 
situações propostas, não desenvolvendo a capacidade de 
solucionar problemas imprevistos; as atividades experimentais 
são desenvolvidas em laboratório sofisticados, limitando-se a 
processos, na maior parte das vezes  de comprovação,  do tipo 
receita de cozinha,o que não contribui para a compreensão da 
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atividade científica; a forma como  o currículo  é 
desenvolvido não permite o aprofundamento de temas 
relacionados com a interação ciência  - tecnologia e 
sociedade (ROSITO, 2000, p.206, grifo nosso). 
 

Mesmo com todas essas dificuldades do curso de formação inicial de 

professores em Ciências Biológicas, o futuro professor necessita pensar 

também na perspectiva da necessidade de cursos de formação continuada, 

pois a licenciatura não preenche todas as necessidades formativas do 

professor (MORAES, 2000). 

Em síntese, entendemos que a prática como dimensão formativa nos 

currículos das Licenciaturas em Ciências Biológicas, pode contribuir para que 

os licenciandos tenham um novo olhar sobre o aprender e ensinar ciências. 

Desta forma, isso possibilitará a que os licenciandos ressignifiquem a sua 

formação mostrando a abertura de novos caminhos para futuras práticas 

metodológicas de ensino. 

Neste contexto entendemos a formação inicial como imprescindível para 

a atuação dos futuros docentes em sala de aula. Esses docentes já trazem 

consigo crenças de momentos anteriores em suas vidas, a respeito do que é 

aprender e ensinar Ciências. Portanto, essas crenças junto com a formação 

inicial e as experiências vividas, irão os ajudar a construir sua identidade 

docente, que na verdade é a construção de ―si mesmo‖ profissional que evolui 

ao longo de sua carreira, olhando para aspectos individuais, coletivos e do 

próprio espaço de ensino (MARCELO, 2009). 

Pensando no conceito de identidade docente, é importante salientar que 

os docentes em formação e as instituições em que possivelmente irão 

trabalhar, criem possibilidades de desenvolver um ensino prático, crítico-

reflexivo, comprometido com aprendizagem dos alunos, em um ambiente 

colaborativo. Este trabalho em equipe traz indícios de que os docentes são 

capazes de realizar funções que vão além das tarefas tradicionais centradas 

nos alunos e restritas ao espaço físico da aula (MARCELO, 2009).  

Discutimos até o momento, um ponto dominante na literatura atual que 

aponta para uma crescente reflexão sobre o novo modelo para a Formação de 

Professores, no qual o saber sobre o ensino incorpora a dimensão do 

conhecimento construído a partir de uma prática crítico-reflexiva. Percebemos 
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neste contexto um grande destaque para a FP, pois esta pode possibilitar a 

remodelação das gerações futuras de professores. 

 

 

 

 

1.4.1 Ploblematizando a experimentação na Licenciatura em Ciências 
Biológicas 

 

Iniciamos esta temática, apresentando a ideia de que é necessário 

problematizar e investir na formação de professores no Brasil afim de que 

sejam superadas as lacunas existentes neste nível de ensino no que faz 

respeito a experimentação para que se criem possibilidades de melhoria da 

educação nacional. 

O currículo da formação de professores de Ciências Biológicas, 

normalmente é composto por uma matriz curricular vasta de disciplinas, que 

aqui iremos definir como: a) Disciplinas de conteúdo específico: são aquelas 

que trabalham o conteúdo específico na ótica das Ciências Biológicas; b) 

Disciplinas integradoras: são as disciplinas que trabalham o conteúdo 

específico biológico à luz do ensino, dentre as quais estão as práticas de 

ensino, as metodologias e a instrumentalização para o ensino; c) Disciplinas 

pedagógicas: que tratam dos conteúdos pedagógicos, como as disciplinas de 

Psicologia, Políticas Públicas e Filosofia(MARQUES, 2003).Mesmo 

considerando essas definições tivemos a necessidade de incluir mais uma 

classificação, para abarcar as disciplinas que abordam conteúdos específicos 

de outras áreas, mas que fazem relação com Ciências e Biologia denominadas 

de d) Disciplinas complementares.. 

As pesquisas têm apontado que na formação de professores de 

ciências, a realização de experimentos ocorre em grande parcela nas 

disciplinas de conteúdo específico – no caso das Ciências Biológicas- 

Genética, Fisiologia,Botânica, Ecologia e Química aplicada a 

Biologia(GALIAZZI, GONÇALVES, 2004; GONÇALVES, 2009). 

 Por outro lado, os professores formadores das disciplinas específicas, 

precisam levar em consideração o contexto acadêmico profissional de uma 
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aula direcionada alicenciandos. De acordo com Gonçalves (2005), esse 

comprometimento com a formação de professores, é pouco freqüente, visto 

que a maioria desses professores, são bacharéis em Física, Química, Biologia 

ou Matemática e desta forma não tiveram a oportunidade de reflexões do ponto 

de vista pedagógico em sua formação inicial. 

Desta forma, as disciplinas curriculares integradoras, são consideradas 

como as principais responsáveis pela discussão da experimentação no ensino 

de Ciências. Ou seja, no fazer pedagógico dos formadores de professores que 

ministram referidas disciplinas, existe a preocupação em desmistificar a 

dicotomia entre a teoria e prática da experimentação (GONÇALVES, 2009). 

Em suma, acreditamos que é insuficiente o professor em formação saber 

somente o conhecimento específico a ser ensinado, pois ele também precisa 

ensinar a ensinar. Percebemos também a necessidade de mais envolvimento 

dos formadores de disciplinas específicas com os aspectos metodológicos e 

pedagógicos da experimentação, o que pode contribuir de forma positiva para o 

processo de ensino e aprendizagem, como pode ser observado na citação a 

seguir: 

[...] a discussão pedagógica das atividades experimentais nas 
disciplinas de conteúdo específico dos cursos de formação 
inicial de professores contribuem para enriquecer o 
conhecimento profissional dos professores acerca da natureza 
pedagógica da experimentação, embora ainda reconheçamos 
que os avanços e as aprendizagens sejam lentos. Destacamos 
que o desenvolvimento dessas propostas não está 
desvinculado de uma problematização do conhecimento dos 
professores sobre natureza da ciência, ensino e aprendizagem, 
fundamental para transformar os entendimentos a respeito da 
experimentação (GONÇALVES, 2005 p. 36). 

 

A proposta acima é justamente enriquecer os conhecimentos dos 

formadores de professores sobre a experimentação, olhando também para 

seus aspectos de natureza pedagógica, fazendo com que eles tenham 

reflexões acerca das suas próprias ideias, e criem possibilidades de 

implementação e transformação necessárias à docência.Assim a partir desses 

aspectos haverá uma influência na formação dos futuros professores. 

Outra questão é que, em certos casos, a própria organização curricular 

dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas favorece e valoriza o forte 

predomínio das disciplinas de conteúdo específico, como por exemplo, 
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(Botânica, Anatomia Humana, Fisiologia Vegetal), em detrimento das 

disciplinas integradoras e pedagógicas (Políticas Públicas e Legislação da 

Educação, Metodologia do Ensino de Biologia e Ciências). Neste sentido, se 

verifica também, que as disciplinas pedagógicas e integradoras se concentram 

em minoria e estão do meio para o final do curso, favorecendo o que 

chamamos de uma ―hierarquia disciplinar‖ e política do currículo da formação 

inicial de professores (GONÇALVES; MARQUES, 2011). 

 Compreendemos até o momento que as discussões envolvendo a 

formação inicial e o currículo no que tange a experimentação ainda são poucos 

tratadas em pesquisas nacionais. O que nos chamou a atenção nesse caso foi 

o predomínio de disciplinas específicas nos cursos de licenciaturas em 

Ciências Biológicas. Percebemos, no entanto, que esta não é a única causa 

das lacunas existentes sobre a experimentação; outra causa provável, é a 

forma como essas disciplinas são discutidas, e se são discutidas, ou também 

como é feito o planejamento dessas aulas pelos formadores de 

professores.Assim se os formadores de professores, pelo menos em parte, 

apresentarem uma visão simplificada sobre as atividades experimentais, não 

surpreende a existência de uma compreensão semelhante nos futuros 

professores de Ciências Biológicas. 
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CAPITULO 2- PERCURSO METODOLÓGICO 

 

2.1 Caracterização do ambiente, dos sujeitos e da pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida no município de Ilhéus – Bahia, na 

Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, cidade que fica a quase 500 

quilômetros de distância de Salvador, a capital do estado. É a principal 

instituição de ensino superior nesse vasto espaço do território baiano e situa-se 

no coração da Mata Atlântica, hoje fortemente ameaçada por um processo de 

pecuarização de espaços antes ocupados pela cacauicultura. A UESC conta 

com trinta e três cursos de graduação; vários programas de mestrado e 

doutorado além oferecer bolsas de estudos para o exterior. Apresenta um 

espaço físico amplo e bem arborizado, com uma grande estrutura laboratorial 

para a realização de pesquisas em diversas áreas2. 

Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa segundo Bogdan e Biklen 

(1994), pois nela se anseia despertar a reflexão nos participantes sobre o que 

pensam a respeito da experimentação a partir da formação inicial de 

professores de Ciências Biológicas e as contribuições para o desenvolvimento 

de sua futura prática docente. Esta opção metodológica deu-se pela 

possibilidade de se trabalhar com concepções, características, representações 

e conceitos dos licenciandos. 

No que tange aos participantes desta pesquisa, foram dez (10), pois este 

número correspondia aos formandos existentes no ano 2014.2 da Licenciatura 

em Ciências Biológicas desta universidade. Escolhemos estes licenciandos, 

pois os mesmos já estavam finalizando quase todas as disciplinas da matriz 

curricular, e provavelmente já tinham completado a carga horária de200horas 

de Atividades Acadêmico Científico Cultural (AACC), o que para nós foi 
                                                           
2
Essas informações foram obtidas no endereço eletrônico: http://www.uesc.br/ 



37 
 

 

 

importante, pois eles trouxeram uma visão mais abrangente da 

experimentação. Para que a pesquisa se iniciasse foi necessário um primeiro 

contato com esses sujeitos, com a necessidade de expor a ideia da dissertação 

para saber se eles teriam interesse em participar como voluntários.  

Esta pesquisa foi dividida em três (3) momentos, a saber: a) análise 

documental dos componentes curriculares; b) aplicação de questionários 

abertos; e c)utilização de entrevistas semiestruturadas. Todos esses momentos 

só foram iniciados após o projeto de pesquisa ser aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da UESC3. Ressalta-se que os sujeitos que 

participaram da pesquisa tiveram sua identidade resguardada.Para tal fizemos 

a opção de adotar nomes de cidades portuguesas para identificá-los. 

 

2.2 Metodologia de coleta dos dados: análise documental; questionário e 

entrevista 

 

 Como anteriormente falado, a pesquisa foi dividida em três momentos. O 

primeiro momento se constituiu em uma análise documental que proporcionou 

uma visão geral/exploratória do Projeto Acadêmico Curricular(PAC) do curso 

em questão(GIL, 2008). Sendo o PAC um currículo escrito do curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas, voltamos a atenção para as ementas e 

planos de curso das disciplinas obrigatórias contidas neste, cujo acesso se deu 

através do Colegiado do curso de Ciências Biológicas e da página web desta 

universidade (UESC, 2007). 

Segundo Ludke e André (1986, p. 39) a análise documental é uma 

técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, visto que, ―indica 

problemas que devem ser mais bem explorados através de outros métodos‖. 

Analisamos as ementas e planos de curso das cinquenta e uma (51) 

disciplinas obrigatórias contidas no PAC4, através da ATD, em que tínhamos 

por interesse observar a existência de disciplinas que utilizassem e ensinassem 

a experimentação(MORAES; GALIAZZI, 2007).As ementas contêm os 

                                                           
3
O então projeto de pesquisa está cadastrado no CEP/UESC com o número do CAAE: 20937113.5.0000.5526. 

4
O Projeto Acadêmico Curricular (PAC)e as ementas do cursopodem ser encontrados no endereço eletrônico: 

www.uesc.br. Os planos de curso podem ser solicitados ao Colegiado do curso de Ciências Biológicas da UESC. 



38 
 

 

 

conteúdos a serem tratados em cada disciplina e estão citados no PAC. Os 

planos de cursos são entregues pelos docentes a cada início de semestre no 

Departamento de Ciências Biológicas, neste caso. 

No segundo momento os dez (10) licenciandos participantes desta 

pesquisa responderam a um questionário (Apêndice III) com questões abertas. 

Para a distribuição dos questionários contatamos de forma individualizada, 

cada sujeito, considerando as suas disponibilidades nas dependências da 

Universidade, e os dados obtidos foram de uso exclusivo para a pesquisa.  

 Após a leitura das respostas de todos os questionários observamos que 

quatro (4) dos indivíduos expressaram de forma mais destacada as suas 

compreensões sobre experimentação e, portanto, tais respostas apresentaram 

uma maior aproximação ao problema e objetivos da pesquisa.  Estes indivíduos 

foram convidados a participar de uma entrevista (Apêndice IV) semiestruturada 

(terceiro momento), gravada em áudio (FLICK, 2009). Este momento da 

pesquisa foi realizado com o intuito de reunir ao máximo as informações dos 

sujeitos investigados, detectar eventuais falhas deixadas pelo questionário para 

melhorar e ampliar a qualidade dos resultados (MINAYO et al., 2005).As 

entrevistas foram feitas na própria UESC, em horários que os licenciandos não 

tinham aulas, com um por vez, apresentando uma média de duração de 20 

minutos. Os dados dos questionários e das entrevistas foram analisados juntos, 

sem distinção a luz da Análise Textual Discursiva a partir da unitarização, 

categorização e comunicação dos resultados (MORAES;GALIAZZI, 2007). 

 

2.3 Análises dos dados:Análise Textual Discursiva 

 

A análise das informações qualitativas foi orientada pela metodologia de 

análise de dados denominada Análise Textual Discursiva (ATD). Essa 

metodologia analítica considera que as aprendizagens construídas nas 

análises podem se constituir em uma intervenção nos discursos e realidades 

relacionados aos textos analisados(MORAES, 2003). 
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A ATD se constitui em três etapas: unitarização, categorização e 

comunicação. Na etapa de unitarização, ocorre a fragmentação em unidades 

de significado do corpus de análise, neste trabalho constituído pelos 

documentos oriundos da análise documental, e das respostas ao questionário e 

a transcrição das entrevistas. No processo de categorização, as unidades de 

significado anteriores começam a ser agrupadas por semelhança, 

possibilitando que as categorias comecem a emergir (MORAES, 2003). 

Na análise documental a categorização ocorreu da forma a seguir: de 

posse do nosso corpus de análise (PAC, ementas e planos de curso), partimos 

para uma leitura minuciosa dos documentos, de forma a agrupar as unidades 

de significado, fazendo recortes dos textos com tesoura e separando os 

fragmentos com mais semelhanças em caixas de papel de formato diferente; 

até que chegamos a duas categorias de análise emergentes: a) Aquisição de 

habilidades e técnicas da experimentação e b) Complementação e incentivo da 

aprendizagem por meio da experimentação. 

 Na categorização envolvendo os questionários e entrevistas as questões 

abertas e as transcrições foram impressos. Por seguinte, foram realizadas 

leituras detalhadas de todo o material, para a identificação de unidades de 

análise que foram grifadas. Posteriormente, criamos uma tabela no Microsoft 

Word, onde cada sujeito era representado por um número, para uma posterior 

identificação das unidades de significado. Os textos grifados foram recortados, 

gerando unidades de significado oriundas do questionário e da entrevista. 

Foram considerados como unidade de significado apenas aqueles fragmentos 

que apresentavam relações com os objetivos da pesquisa.  

A fragmentação dos textos não é tão fácil, é necessário sempre estar 

atento ao referencial teórico adotado e as categorias que podem vir a surgir, 

para que dessa forma se chegue a categorias válidas e pertinentes de serem 

discutidas. Desta forma, chegamos por fim a três categorias emergentes, 

construídas a partir dos dados e informações obtidas das pesquisas: a) Como 

as disciplinas da matriz curricular abordam a experimentação; b) Novas idéias 

acerca da experimentação; c) Importância e benefícios da experimentação. As 

três categorias são apresentadas por enunciados discursivos e descritivos e 

estas irão dar contorno ao nosso metatexto. 
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As duas etapas anteriores originaram os metatextos analíticos que 

compõem os textos interpretativos, que são produções escritas com ênfase 

interpretativa. Entretanto, investir na interpretação significa expressar uma 

compreensão mais aprofundada do ―objeto‖ investigado, para além da 

apresentação dos fragmentos dos textos analisados (GONÇALVES; 

MARQUES, 2011). 

 Em relação à produção escrita na metodologia de ATD, Moraes e 

Galiazzi destacam que:  

Em qualquer de suas formas, a produção escrita na análise 
textual discursiva caracteriza-se por sua permanente 
incompletude e pela necessidade crítica constante. É parte de 
um conjunto de ciclos de pesquisa em que, por meio de um 
processo recursivo de explicitação de significados, pretende-se 
atingir uma compreensão cada vez mais profunda e 
comunicada com maior rigor e clareza (Moraes; Galiazzi, 2007, 
p.32). 
 

Concordamos com os pesquisadores acima, pois a produção textual 

envolve construção e reconstrução de ideias para um melhor entendimento da 

temática abordada. 
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CAPÍTULO3- ARTICULANDO LINHAS EMPÍRICAS E TEÓRICAS 

 

3.1 Compreendendo a matriz curricular 

 

A primeira etapa da investigação foi a análise documental dos 

componentes curriculares do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da 

UESC. Definimos como componentes curriculares: o PAC, as ementas e os 

planos de curso das disciplinas5. Para facilitar a compreensão, organizamos as 

disciplinas (Quadro 2) de acordo a definição de Marques (2003) anteriormente 

explicitada: a) Disciplinas de conteúdo específico (cor verde); b) Disciplinas 

integradoras (cor azul); c) Disciplinas pedagógicas (cor vermelho) e d) 

Disciplinas complementares (cor lilas). Esta etapa nos proporcionou uma visão 

geral e uma aproximação com o currículo do referido curso.

Neste contexto nos dirigimos até o Colegiado de Ciências Biológicas, e 

                                                           
5
PAC: Projeto Acadêmico Curricular. 

Ementa: são idéias mais gerais sobre assuntos que serão abordadas ao longo de uma disciplina. 
Planos de curso: referência aos conteúdos, as metodologias, os procedimentos e as técnicas a serem utilizadas na 
disciplina durante um período determinado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Disciplina
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explicamos o objetivo de nossa pesquisa, desta forma, nos foram 

disponibilizados todos os documentos (PAC, ementas e planos de curso) que 

eram necessários. Salientamos que tivemos acesso a todos os planos de curso 

que estavam disponíveis no Colegiado até o ano de 2014.1. Estes planos de 

curso, de acordo com a coordenação, em sua maioria não estavam 

atualizados, e não tinham o ano em que foram elaborados. É importante 

destacar, que cabe ao professor formador, que ministra determinada disciplina, 

atualizar o plano de curso e o entregar ao Colegiado a cada início do semestre 

letivo para a atualização dos arquivos. 

Com todos os documentos em mãos, iniciamos a análise, por meio da 

Análise Textual Discursiva, organizada em três etapas: unitarização, 

categorização e metatexto (MORAES; GALIAZZI, 2007). 

Para delimitação do corpus de análise (PAC, ementas e planos de 

curso) foi realizada a busca das seguintes expressões: experimentação e aula 

prática. Durante a unitarização etapa em que há a desconstrução do corpus, ou 

seja, do conjunto de informações coletadas, fragmentando-as em unidades de 

significado realizamos uma leitura completa e minuciosa dos documentos. 

Através do levantamento realizado, identificamos que o PAC do curso 

não fazia menção a experimentação e nem a aula prática; nas ementas, 

apenas uma disciplina foi identificada (Métodos e Técnicas em Pesquisa 

Biológica) e mencionava a experimentação; já nos planos de curso foram 

identificadas vinte e seis (26) disciplinas que traziam as palavras 

experimentação e aula prática,nas demais disciplinasque totalizam vinte e 

cinco (25), não foram encontradas estas palavras chave. As disciplinas 

mencionadas podem ser visualizadas no Quadro 3abaixo, em cor verde, 

disciplinas que abordam a experimentação ou aula prática, em cor azul as 

disciplinas que não tratam da experimentação. 
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As discussões relacionadas às disciplinas que tratam da experimentação 

e aula prática serão apresentadas nas categorias a seguir. 

A categorização é o processo em que as unidades de significado são 

agrupadas segundo as suas semelhanças semânticas produzindo as 

categorias. Os aspectos identificados no processo de unitarização foram 

organizados em duas categorias que emergiram a partir das informações do 

corpus de análise. Tais categorias são caracterizadas de acordo com Moraes 

(2003) como categorias emergentes, ou seja, não limitam o pesquisador a 

enxergar apenas significados que se enquadram em categorias pré-

determinadas: a) Aquisição de habilidades e técnicas da experimentação e b) 

Complementação e incentivo da aprendizagem por meio da experimentação. 
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a) Aquisição de habilidades e técnicas da experimentação. 

Verificamos com a análise que a maioria das disciplinas do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas trazem a experimentação em seus planos 

de curso e ementas, sob uma perspectiva muito criticada pelos pesquisadores 

da área de ensino de Ciências. Segundo Hodson, (1994) e Gonçalves (2005) 

são visões com caráter empirista-indutivista do experimento, para comprovar a 

teoria, com uma observação neutra, além disso, o método científico é 

compreendido como critério de fazer ciência. 

Neste sentido, é importante que os formadores de professores trabalhem 

em seus currículos de forma a superar a configuração ingênua de como a 

experimentação é compreendida, indo além da visão dogmática de Ciência e 

de experimentação, que por vezes aparece em seus discursos e currículos da 

formação inicial (GONÇALVES, 2005). 

Pensamos na questão de um currículo que supere as teses empirista-

indutivistas a respeito da experimentação, que ainda são valorizadas, num 

contexto de comprovação da teoria como forma de verdade absoluta. 

Para discutir outro ponto, partimos das contribuições de Hodson (1994) 

em que este cita, que é preciso somente ensinar as técnicas que serão 

importantes para o ensino posterior. Para este caso, notamos com muita 

ênfase nos documentos analisados do CLCB, uma abordagem metodológica 

da experimentação, voltada para o manuseio de vidrarias e utilização de 

microscópio. Como pode ser observado no fragmento a seguir: 

O objetivo é adquirir habilidades em laboratório de química no 

desenvolvimento do experimento. Uso de vidrarias- 

transferências de líquido (Plano de curso). 

Na parte prática, será avaliada a aprendizagem do aluno 

quanto a habilidade em laboratório (Ementa). 

 

 O que pretendemos aqui, não é dizer que a utilização desses utensílios 

não seja importante; mas sim enfatizar que a experimentação tem outros 
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objetivos e não se resume ao manuseio desses materiais e equipamento.Outro 

argumento a essa idéia é que muitos alunos seguem carreiras em que as 

destrezas técnicas aprendidas são desnecessárias para a sua atuação 

profissional. Desta forma, entendemos que a experimentação precisa ser 

trabalhada para o desenvolvimento dos alunos como cidadãos, críticos e 

reflexivos (HODSON, 1994). 

Percebemos com a análise dos documentos, que as disciplinas de 

conteúdo específico em sua totalidade representam 43,1,% das dsiciplinas a 

serem cursadas e estas por sua vez, não são pré-requisitos para as disciplinas 

integradoras que representam 31,3%. As pedagógicas se apresentam com 

percentual de 7,8% e em parcela mínima as complementares, representando 

17,6%. Para uma melhor ideia dos percentuais isto pode ser observado na 

Figura1. Neste sentido é possível perceber um predomínio das disciplinas de 

conteúdo biológico no curso em questão. 

 

Figura 1: Disciplinas da Matriz Curricular. 
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Os documentos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

(CLCB) apontam para o uso da experimentação nas disciplinas de conteúdo 

específico, notamos ainda por muitas vezes, a menção da palavra aula prática, 

inclusive sendo mais utilizada do que a palavra experimentação nas ementas e 

planos de curso dessas disciplinas. Como pode ser visto nos fragmentos 

abaixo: 

Métodos e técnicas de pesquisa biológica: a importância da 

leitura, análise e interpretação de textos, elaboração de 

projetos e relatórios.Métodos de observação e experimentação 

(Ementa). 

Na aula pratica, serão fornecidos, roteiros práticos contendo as 

instruções pertinentes (Plano de curso) 

Nas aulas práticas serão utilizados microscopia óptica, coma 

análise de láminas (Plano de curso). 

 

 No entanto, não foi possível entender por meio da análise desses 

documentos, se nessas aulas práticas os professores formadores faziam uso 

da experimentação, que segundo Hodson (1994) e Krasilchik (2004) tem suas 

diferenças e especificidades. 

 

b) Complementação e incentivo da aprendizagem por meio da 

experimentação 

Pesquisas brasileiras apontam para um cenário em que professores do 

ensino superior e da escola básica acreditam na experimentação como uma 

atividade promotora para a motivação dos alunos(MORAIS, ANDRADE 2009; 

MORAES, PITOLLI, 2013). No entanto,outras pesquisas destacam que a 

experimentação não necessariamente desempenha esta função (HODSON, 

1994; GONÇALVEZ, 2005)). Pode-se observar no fragmento em seguida o que 

se pretende. 

Objetiva complementar e incentivar a aprendizagem por meio 

de atividades práticas laboratoriais(Plano de curso). 
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 A utilização da experimentação, como uma forma de motivação para os 

alunos é um equívoco. Abordamos esta questão porque nem todos os alunos 

irão se sentir motivados, e dependendo do número de vezes que participam 

dessas atividades, muitos tem certa rejeição e não criam expectativas para a 

próxima atividade (HODSON, 1994;GALIAZZI et al.,2001; GONÇALVES,2005; 

GONÇALVES, MARQUES, 2006). 

 A motivação é compreendida por Gonçalves (2005) como um fenômeno 

complexo, ou seja, o simples fato de um aluno participar de uma 

experimentação não significa que irá motivá-lo. A motivação é de um ―contexto 

amplo‖, que perpassa por vários quesitos, tais como: construção do 

experimento, avaliação, características dos conteúdos, formas de abordagem, 

dentre outras questões, como pode ser observado na citação a seguir: 

Discussões sobre motivação e aprendizagem salientam a 
necessidade de repensar a intenção de ―motivar para 
aprender‖, pois talvez seja mais importante compreender que o 
sujeito precisa é ―aprender para se sentir e manter-se 
motivado‖. Nessas condições, aprendizagem e motivação são 
constituintes de um contexto mais amplo que o das atividades 
experimentais (GONÇALVES; MARQUES, 2006, p.223). 

 

Percebemos que o fato de desenvolver a experimentação, não implica e 

nem facilita necessariamente a aprendizagem dos conceitos e consolidação 

dos conhecimentos abordados por meio da experimentação, na verdade 

segundo Hodson (1994) pode até dificultar a aprendizagem, da mesma forma 

que qualquer outra atividade desenvolvida pelo professor.Esta idéia pode ser 

visualizada no fragmento abaixo: 

Nas aulas práticas será estimulada a importância do 

conhecimento da morfologia para a consolidação do 

conhecimento teórico (Plano de curso). 

 Em suma, parece que existe nas ementas e planos de curso da 

Licenciatura em Ciências Biológicas da UESC uma crença no potencial 

motivador sobre o desenvolvimento da experimentação, sobretudo no que 

tange a aprendizagem de conceitos. O que nos transparece uma visão linear 

do currículo que precisa ser problematizada. 
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3.2 A escrita como forma de entender a trilha dos licenciandos no contexto da 
experimentação 

 

O metatexto foi estruturado em textos parciais para as diferentes 

categorias, que gradativamente foram sendo aglutinados na estruturação do 

texto como um todo; as três (3) categorias foram identificadas como 

emergentes, intituladas pelos seguintes enunciados discursivos: a) Como as 

disciplinas da matriz curricular abordam a experimentação; b) Novas ideias 

acerca da experimentação; c) Importância e benefícios da 

experimentação.Com a primeira se intencionou trazer questões curriculares de 

como a experimentação é abordada nas disciplinas obrigatórias do curso da 

UESC; com a segunda tivemos o interesse em mostrar algumas novas ideias 

apresentadas pelos licenciandos sobre o planejamento e desenvolvimento da 

experimentação, bem como seus limites e possibilidades, e com a terceira 

quisemos compreender a importância bem como os benefícios da 

experimentação. As categorias foram interpretadas a partir do discurso dos 

licenciandos. Para manter uma estrutura organizacional do texto e 

compreensão coesiva dos metatextos, foram definidos três blocos de análise: 

1.contexto disciplinar (envolve as disciplinas obrigatórias e optativas do curso); 

2.contexto não disciplinar (são as atividades acadêmicos científico culturais que 

os alunos participam ao longo do curso); e 3. as perspectivas/desdobramentos 

dos licenciandos a respeito da experimentação.Para cada bloco foi detalhada 

uma categoria de análise emergente, intitulada como enunciado discursivo(a, b 

e c, respectivamente). 

 

 

3.2.1 Contexto disciplinar 

A discussão no interior deste bloco apresenta como os aspectos da 

experimentação presentes nas disciplinas obrigatórias e optativas da matriz 
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curricular do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UESC são 

compreendidos pelos licenciandos.  

 

a) Como as disciplinas da matriz curricular abordam a experimentação 

  

As disciplinas de conteúdo específico na graduação se caracterizaram 

como uma das formas/espaços curriculares mais recorrentes em que é 

desenvolvida a experimentação, como pode ser observado nos fragmentos a 

seguir: 

As disciplinas foram Biologia Celular e Molecular, Química 
Aplicada, Bioquímica, Histologia, Embriologia, Genética, 
Microbiologia, Anatomia e Fisiologia Humana.Elas foram 
abordadas, em sua maioria, por meio da realização de 
experimentos, onde os alunos eram divididos em grupos e 
seguiam um roteiro de aula prática, posteriormente o professor 
solicitava um relatório. É importante destacar que nessas aulas 
experimentais não havia a preocupação em se estimular a 
construção do conhecimento científico e a criticidade por parte 
dos alunos, mas apresentava-se a ciência como algo pronto e 
acabado (Aveiro Q*6). 

Embriologia Comparada, aulas práticas todas as semanas, 
bastante satisfatórias e que ajudaram bastante na 
compreensão e absorção dos conteúdos da disciplina, 
ajudando assim a amplificar e fixar as teorias vistas em sala 
(Leiria Q*). 

Biologia molecular, genética geral e molecular, morfologia, 

fanerógamos,criptógamos,fisiologia vegetal histologia, 

anatomia humana, embriologia comparada, de modo geral 

todas essas disciplinas possuem aulas praticas, porem nem 

todas são bem realizadas, falta material de laboratório Mas as 

disciplinas,Botânica as praticas são bem sucedidas. E eu 

confesso que me ajudara muito a compreender o assunto 

(Montijo Q*) 

 

 

 O que percebemos no contexto apresentado pelos licenciandos e 

principalmente na fala de Aveiro, é que as disciplinas de conteúdo específico, 

tratam a experimentação em seus currículos como uma simples atividade de 

ensino para comprovar o que foi tratado em uma aula teórica. Esta visão de 

                                                           
6
 Q*: Sigla para fragmento de questionário. 
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acordo com Gonçalves (2005) reforça a questão ―ingênua‖ da dicotomia 

―imaginária‖ entre teoria/experimentação. Salientamos que esta forma de 

abordagem da experimentação, pode fazer relação com a formação que estes 

formadores de professores tiveram, com suas experiências enquanto alunos e 

com os exemplos de professores que tiveram. Muitos dos formadores de 

professores de disciplinas de conteúdo específico tem como formação inicial o 

curso de bacharelado; desta forma, isso irá refletir em uma prática docente 

normalmente com ausência de discussões mais pedagógicas no âmbito da 

experimentação (GONÇALVES, 2009). 

A situação descrita anteriormente, por vezes se torna inaceitável para os 

licenciandos, visto que precisam das discussões pedagógicas também para 

trabalhar na educação básica. Observamos isso no fragmento citado a seguir. 

As disciplinas especificas tem um visão tecnicista,  também tem 
a aver com a questão de quem ministra essas aulas, que na 
verdade são professores bacharéis, então não existe nenhuma 
preocupação de como aplicar isto na educação básica, não 
existe um preparo pedagógico desses professores, eles estão 
formando na verdade técnicos, com a visão tecnicista, e na 
maioria das vezes a experimentação que vemos nessas 
disciplinas especificas não vai ter um olhar para a educação 
básica. E inclusive alguns colegas perguntavam ao professor, 
como eu posso aplicar essa experimentação na minha sala de 
aula? Eles não respondiam. Tipo assim, em genética, por 
exemplo, tínhamos um roteiro de aula prática e agente só 
seguia e pronto (Aveiro E*7). 

  

A palavra ―tecnicista‖ apresentada por Aveiro E*2, para as disciplinas de 

conteúdo específico, nos fez pensar em uma experimentação com uma 

excessiva abordagem conteudista, protocolos de aulas rígidos e na priorização 

e manuseio de vidrarias laboratoriais; características estas que vem marcando 

a licenciatura em Ciências Biológicas no Brasil (TERRERI; FERREIRA, 

2013).Apesar das pesquisas na área de ensino de ciências apontarem para a 

necessidade de reformas curriculares, o modelo do professor ―tradicionalista‖, 

ainda perdura, e desta forma, é possível visualizar na prática de alguns 

professores formadores, resquícios da racionalidade técnica (MALDANER, 

2003).Neste sentido, nos esforçamos em dizer que o direcionamento e 

posicionamento do professor de Ciências e Biologia em relação à 

                                                           
7
 E*: Sigla para fragmento de entrevista. 
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experimentação é mais importante que a própria técnica. Se o professor 

problematizar aquele conteúdo abordado, ele cria possibilidades para os alunos 

tirarem conclusões e criarem novos questionamentos a partir do experimento; 

tal enfoque, também possibilita aos alunos libertarem-se da passividade de 

serem apenas executores de instruções, pois aquele enfoque busca relacionar, 

propor, planejar, decidir, discutir e relatar sobre os experimentos. 

 Outro ponto importante tratado pelos participantes da pesquisa foi o 

reconhecimento das disciplinas integradoras como importantes na sua 

aprendizagem a respeito da experimentação, as sugerindo como um espaço 

com grande potencialidade para a discussão mais enfática do assunto, levando 

em considerações os aspectos pedagógicos e metodológicos. Este aspecto 

esta explícito nos discursos abaixo. 

Nas disciplinas de ensino, a proposta é pensar na aula prática 
antes de aplicar, pensar nos alunos, prever supostos 
resultados, elaborar da melhor forma o planejamento para 
desenvolver e conduzir a experimentação (Coimbra Q*). 

As disciplinas de biologia específica abordam a 
experimentação de forma conteudista, já as disciplinas de 
ensino de biologia têm um carátermaisproblematizador, 
reflexivo e crítico (Guimarães Q*). 

Na disciplina de Metodologia do Ensino de Ciências (MEC), 
trabalhou mais esta questão. A professora mostrou as 
abordagens metodológicas que podem ser trabalhadas na sala 
de aula da educação básica. E desta forma, eu tive a 
oportunidade de fazer amicro-aula de aula prática que é a 
experimentação no caso. Usei o conteúdo de fungos,e fiz a 
aula, com isto tive a oportunidade de vivenciar melhor esta 
metodologia (Braga E*). 

Nas disciplinas de Metodologia do Ensino de Ciências e 
Metodologia do Ensino de Biologia (MEB) foi assim: as 
professoras apresentavam metodologias de ensino 
(experimentação, aula de campo, demonstração, aula 
expositiva e etc). Era mais ou menos assim, elas entregavam 
um artigo que elas escolhiam e a gente apresentava uma 
micro-aula em cima deste artigo, ficava a cargo do que nós 
tínhamos entendido do texto, e havia algumas discussões 
(Lisboa E*). 

  

As disciplinas citadas anteriormente MEC e MEB são desenvolvidas de 

formas diferentes a cada semestre, conforme o professor queira ministrá-las. 

Percebemos com as falas dos licenciandos que cada professor coloca na 

construção do plano de curso dessas disciplinas as suas características e 
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identidade própria, de acordo a sua familiaridade com os assuntos a serem 

ministrados, para além de tentar abarcar aspectos metodológicos da 

experimentação em ambas disciplinas. 

A questão das disciplinas que tratam da prática como componente 

curricular foi um aspecto também mencionado pelos investigados, como um 

ambiente que pode ser utilizado de forma positiva para discussões e 

desenvolvimento da experimentação, como podemos observar nas falas a 

seguir 

Como o nome do próprio módulo já diz, a prática de ensino, 
então a proposta seria essa. São tantos os módulos, que então 
a cada semestre poderia ser aplicado uma ou duas 
metodologias de ensino, como a experimentação, porque 
realmente não temos, pois quando vamos ver são nas 
disciplinas de MEC ou MEB só durante 5 meses e não dá 
tempo de ver tudo, ou na disciplina de estágio. Desta forma 
acabamos não tendo esse embasamento para trabalhar este 
tipo de aula na educação básica, fica tudo um pouco solto, 
então acho que deveria sim ser contemplado novas disciplinas 
no currículo usando o espaço dos módulos (Coimbra E*). 

Eu acredito que não deveriam ter oito módulos, já que só faz 
alguma coisa no quarto e no oitavo. Eu não sei se deveria 
continuar comesse nome modulo, mas sim disciplinas mais 
especificas para cada umadessas metodologias de ensino 
(aula pratica, demonstração,aula de campo,aula dialogada e 
outras mais) acho que seria muito melhor e as dificuldades que 
iríamos encontrar no  estagio não seriam tão grandes, assim 
como nas nossas futuras salas de aula (Lisboa E*). 

 

A prática como componente curricular do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da UESC como anteriormente explicada está disposta em 

oito disciplinas chamadas Módulos Interdisciplinares para o Ensino de Biologia, 

e estas são vivenciadas pelos licenciandos ao longo de cada semestre até a 

conclusão do curso, uma por vez (UESC,2007).A possibilidade e a 

necessidade de relacionar teoria e prática no currículo do curso de licenciatura 

estão postas através da inserção dessas disciplinas de Módulos 

Interdisciplinares. No entanto, é possível compreender com as respostas dos 

licenciandos que a organização e estrutura da prática como componente 

curricular não está satisfazendo algumas de suas necessidades formativas. 

Para tanto os licenciandos almejam também, que nessas disciplinas se 

discutam questões da experimentação e outras metodologias de ensino, para 
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que eles tenham melhor compreensão da relação entre a teoria e a prática, o 

que possibilitará uma compreensão mais ampla dos aspectos envolvidos em 

sua futura prática docente. 

Nesta categoria compreendemos algumas questões curriculares do 

curso, além de entender melhor a percepção dos licenciandos para esta 

organização curricular. Neste contexto nos vem a necessidade de trazer para 

discussão, algumas novas idéias apresentadas por eles acerca da 

experimentação. 

 

3.2.2 Contexto não disciplinar 

Neste bloco  são tratadas as percepções dos licenciandos relacionadas 

Atividades Acadêmico Cientifico Culturais (AACC). Essas atividades não fazem 

parte da carga horária da matriz de disciplinas obrigatórias e são escolhidas 

livremente pelos licenciandos ao longo do curso  como complementação aos 

seus currículos, de acordo com as áreas de interesse particular. 

 

b) Novas ideias acerca da experimentação  

Há pesquisas que relatam que a carência de recursos materiais nas 

escolas, e a falta de laboratórios são vistas pelos professores de Ciências e 

Biologia como limitantes para o desenvolvimento da experimentação na 

educação básica (MAMPRIN, LABURU, BARROS, 2007; MARANDINO, 

SELLES, FERREIRA, 2009; OLIVEIRA, CASSAB, SELLES, 2012). 

Observamos que os licenciandos, formandos de 2014.2 do CLCB da 

UESC, ingressaram entre os anos de 2007 a 2011, período este em que as 

pesquisas acima foram desenvolvidas, assim chegamos a interpretação, de 

que mesmo no contexto dessas pesquisas os licenciandos apresentaram 

concepções contrárias às pesquisas, acerca da experimentação e trouxeram 

algumas idéias com possibilidades de planejamento e desenvolvimento da 

experimentação, como pode ser visualizado nos fragmentos a seguir: 

Tem muito material barato que dá para o professor utilizar e 
fazer a aula mais interessante, fazendo com que o aluno 
aprenda. Mas não dá para dizer, que não tem como, que não 
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pode fazer, se o trabalho do professor é este, é estimular os 
alunos. Mesmo não dispondo de muitos recursos, tem como 
fazer sim, eu pretendo fazer nas minhas futuras salas de aula 
(Lisboa E*). 

É indiscutível que a utilização deste recurso depende muito 
mais do esforço e vontade do professor em aplicá-los do que 
da disponibilidade de recursos e materiais, pois na internet 
estão disponíveis várias práticas e experimentos que podem 
ser realizados utilizando materiais simples e de fácil acesso. 
Para exemplificar, relatarei uma experiência própria, realizada 
em duas turmas de sétima série em que trabalhei, onde com a 
utilização de uma garrafa PET, bolas de encher, canudos e 
borrachinhas de dinheiro, construímos em sala um experimento 
do sistema respiratório (Leiria Q*). 

 

Os ditos materiais alternativos, que os licenciandos falam, segundo 

Gonçalves e Marques (2011) podem contribuir para chegar ao ―inédito viável‖, 

ou seja, a promoção da realização de atividades experimentais na educação 

básica, que irão ultrapassar as ‗situações- limite‘ de falta ou carência de algo. 

Desta forma, os argumentos apresentados pelos investigados 

apresentam propostas para favorecer o desenvolvimento da experimentação 

nas condições adversas que perduram nas escolas públicas, como, por 

exemplo, a fala de Leiria, 

A utilização de substâncias e materiais de fácil acesso e baixo custeio 

podem ser características importantes para a experimentação, mas é 

necessário cuidados com a segurança e manuseio, além de atenção as 

possíveis reações químicas geradas, principalmente quando esta 

experimentação for desenvolvida na educação básica com os alunos 

(GONÇALVES; MARQUES, 2006). 

No contexto de aprendizagens dos licenciandos durante a formação 

inicial, alguns desenvolveram experimentação nos estágios supervisionados, 

como pode ser observado na fala de Porto. 

No Estágio I eu trabalhei uma experimentação do sistema 

digestório, sobre o suco gástrico, o pH e os alunos tiveram que 

misturar alguns compostos, para poder entender a diferença de 

pH com a fitinha. Eu tive dificuldade com a questão de como a 

escola está montada, pois eram muitos alunos na sala, e para 

você fazer o experimento com muitos alunos bagunçando é 

complicado, tiveram vidrarias que quebraram, mas assim, é 

melhor para eles entenderem. Utilizei fita de pH da UESC, levei 
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suco de repolho, e vinagre, que deu para eu e meus alunos 

trazerem e construirmos o nosso experimento (Porto E*). 

 Com todo este empenho, em trazer materiais e instrumentos da 

universidade e de casa, os licenciandos acabam por criar, um acervo de 

materiais para a escola, e são responsáveis também por introduzir o mundo 

microscópico aos conhecimentos dos alunos da educação básica, diminuindo 

desta forma algumas dificuldades e/ou necessidades estruturais das atividades. 

 Segundo Marandino, Selles e Ferreira (2009) quando os licenciandos 

realizam tarefas de fácil execução nas escolas onde estão estagiando, 

utilizando materiais de baixo custo e recicláveis, estes estagiários vão contribuir 

para que essas atividades sejam propostas com mais frequencia, o que faz 

com que o professor da escolar repense a sua metodologia. Para tanto, se faz 

necessário uma parceria entre o professor da escola e o licenciando, pois é o 

professor com suas experiências vivenciadas, quem irá modular as atividades 

experimentais propostas pelos licenciandos, dando características próprias 

daquele ambiente escolar, alertando os estagiários aos perigos de 

determinados procedimentos, selecionando temas e materiais mais 

apropriados para aquela faixa etária de estudantes (MARANDINO; SELLES; 

FERREIRA, 2009). Compreendemos que essa cooperação entre licenciandos 

e professores em exercício da escola, possibilita a ampliação do crescimento 

profissional desses futuros formadores, pois pode fortalecer a relação 

universidade-escola e ressignificar as atividades experimentais. 

 Assim, a experimentação pode ser compreendida como uma das 

inúmeras alternativas de ensino para entender algumas temáticas e conteúdos 

de Ciências e Biologia. Portanto, cabe ao futuro professor fazer a melhor 

escolha metodológica que atenda as necessidades formativas de sua classe, 

ampliando olhares para as possibilidades e superando possíveis limitações de 

desenvolvimento da experimentação. 

 A partir do discurso dos licenciandos, o que observamos até o momento 

nas categorias de análise, foram disciplinas obrigatórias que compõem a matriz 

curricular do CLCB, com pouco enfoque no ensino e aprendizagem da 

experimentação, com uma visão superficial e por vezes empirista-indutivista, 
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deixando os discentes uma apropriação insuficiente de propostas 

metodológicas alternativas de ensino, em um contexto de Licenciatura.  

Debruçadas neste ambiente de pesquisa, nos parece que os 

licenciandos procuram melhorar a compreensão, adquirir novas idéias de 

desenvolvimento e aprofundamento sobre a experimentação nas oportunidades 

possíveis distribuídas nas 200 (duzentas) horas de Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais (AACC) em que os mesmos participam ao longo do 

curso.Isso pode ser observado nos fragmentos a seguir. 

No Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência 
(PIBID) nas reuniões eu escutava que mesmo a escola não 
possuindo um laboratório de Ciências, a experimentação 
poderia ser feita na sala de aula e com materiais 
recicláveis/simples. Os Seminários Acadêmicos de Ensino de 
Ciências (SAEC) também abordavam a experimentação, 
participei de uma palestra com o seguinte título: ―A 
experimentação no ensino de ciências: considerações aos 
processos de formação docente‖. No Jornabio e Erebio, 
também era mencionada a experimentação e formas 
alternativas de desenvolvê-las (Aveiro E*). 

Eu participei da Iniciação Científica, seguíamos um projeto que 
tinha um experimento, eu seguia um protocolo que tinha uma 
série de experimentos, já era um método previamente 
determinado, eu trabalhei com genética e botânica e foi 
basicamente isso que falei. No caso eu trabalhava com 
bactérias em folha de cacau, queria saber quais bactérias eram 
e onde na folha estavam presentes [...] Nos eventos de 
formação de professores de licenciatura e seminários, traziam 
a experimentação, mas só lembro um exemplo, que em um 
desses eventos um professor palestrante da educação básica, 
abordou técnicas de experimentação, só lembro-me desse 
(Braga E*). 

Na iniciação científica agente no projeto que eu participava, 
tínhamos que fazer experimentos, tínhamos que ver se tinha 
algum contaminante nos órgãos do peixe que poderia estar 
influenciando na saúde do peixe (Lisboa E*). 

 

 As atividades citadas acima pelos licenciandos são complementares e 

de caráter extraclasse com forte influência de ampliar os horizontes culturais 

deste futuro professor, além de ter grande importância na formação acadêmica 

e profissional, desenvolvidas por eles com sua livre escolha. Segundo as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professoreselaboradas pelo 

MEC,a AACC torna os licenciandos co-responsáveis pela construção de seu 

currículo pleno e de sua formação universitária (BRASIL, 2001). 
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 Em suma, baseando-nos nas falas dos licenciandos, a experimentação é 

uma ferramenta metodológica de grande amplitude para o ensino de Ciências e 

Biologia, e pode contribuir no entendimento de algumas temáticas e conteúdos. 

Portanto, cabe ao futuro professor aprofundar-se na metodologia, ampliando 

olhares para as possibilidades e superando possíveis limitações no 

desenvolvimento da experimentação. 

 

3.2.3 Perspectivas/desdobramentos dos licenciandos a respeito da 

experimentação 

 

Neste bloco são abordadas as perspectivas dos licenciandos sobre 

como a experimentação é discutida ao longo do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, e as contribuições deste tema na formação inicial, o que 

poderá influenciar na atuação desses sujeitos na Educação Básica como 

professores do ensino de Ciências e Biologia. 

 

c) Importância e benefícios da experimentação 

 Para Hodson (1994) o ensino por meio da experimentação é 

importante,pois pode proporcionar ao estudante a compreensão e avaliação de 

modelos e teorias, que podem ser modificadas de acordo com as idéias e 

pontos de vista que possam surgir durante o desenvolvimento da 

experimentação. As autoras Silva e Zanon (2000) defendem a idéia de que a 

experimentação traz benefícios, pois se consolida como uma estratégia 

dinâmica, que privilegia significados e saberes prévios dos alunos, o que pode 

contribuir desta forma, para a apreensão do conhecimento em nível teórico-

conceitual. Os licenciandos também atribuem importância a experimentação, 

como pode ser visto nas falas abaixo. 

Eu acredito, que para o aluno realmente se apropriar de um 
conhecimento, ele tem que realmente fazer parte deste 
processo da construção desse conhecimento, e quando o 
aluno através da aula experimental, ele busca, ele pesquisa 
sobre determinado assunto, ele realmente está aprendendo. Eu 
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acredito que esse tipo de aula tem muita importância na 
construção do conhecimento (Lisboa E*). 

As atividades de experimentação são indispensáveis para o 
bom desenvolvimento do ensino, levando em consideração a 
dificuldade que o aluno tem em relacionar a teoria desenvolvida 
em sala com a realidade a sua volta (Porto E*). 

Eu acredito que é importante, mas esse conhecimento que vai 
ser construído por meio da aula pratica tem que ter sentido na 
vida do aluno, deve haver uma problematização para o aluno 
refletir e saber o que ele está desenvolvendo ali, e também 
para ele entender o sentido por trás daquela experimentação, 
como isto vai ter sentido no dia a dia dele, para formação de 
sua cidadania (Aveiro E*). 

Observamos com a fala dos investigados que a experimentação ocorre 

também no contexto de ensino e aprendizagem, com aspectos de grande 

importância no que diz respeito aos modos de pensar dos estudantes, atitudes 

e até interconexões entre Ciência, tecnologia, ambiente e sociedade. Isso pode 

ser observado quando Aveiro cita, por exemplo, a importância da 

experimentação relacionada ao cotidiano do aluno e a sociedade que os cerca. 

Para Andrade e Massabni (2011)uma experimentação que investigue e 

leve em consideração as ideias prévias dos educandos sobre determinados 

conceitos científicos pode favorecer a mudança conceitual, podendo auxiliar o 

educando a entender a experimentação enquanto parte do mundo natural e 

social que os cerca.Neste sentido, a experimentação têm grande importância, 

pois possibilita aos educandos a interação com  fenômenos científicos, revendo 

seus conceitos anteriores, pois a interpretação do experimento requer a 

construção de novos conhecimentos e a reorganização dos anteriores na 

tentativa de dar sentido ao que ocorreu;dando abertura para o um processo 

construtivista de ensino e aprendizagem. 

Os licenciandos também mostraram preocupações, quanto a forma com 

que as aulas experimentais podem ser desenvolvidas, salientando a 

necessidade de se entender a real importância da experimentação: 

É importante sim, mas de que forma tem sido feita essas aulas 
experimentais? Tem tido essa preocupação? Eu 
comoeducadora, como professora, tenho explicitado os 
objetivos desta aula? Não é só aplicar, por ser uma 
metodologia diferenciada e tal. Mas no fundo no fundo, pode 
acabar virando uma aula tradicional, com o uso do quadro, 
verificação da teoria. Então, em que sentido isto tem sido 
trabalhado? (Aveiro E*). 
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Então, eu acho que o professor tem que dar importância a 
experimentação, tem que ter a preocupação de qual a 
importância e benefícios dela, para o processo de 
aprendizagem do aluno (Coimbra E*). 

Nesse sentido essas falas corroboram com o citado por Rosito (2003) 

em que a experimentação que pressupõe apenas elucidar a teoria é entendida 

como limitada quanto a sua potencialidade de auxílio à 

aprendizagem.Seguindo esta vertente de pensar a experimentação o professor 

pode cair na ‗mesmice‘ dos modelos do ensino tradicional, sem espaço para o 

aluno manifestar e redimensionar seus conhecimentos.Esta forma de 

desenvolvimento da experimentação ainda é muito presente nas disciplinas de 

formação de professores conforme a fala dos licenciandos corroborado com 

Andrade e Massabni (2011) ao estudarem a experimentação na disciplina de 

Bioquímica. 

Segundo Krasilchik (2004), a chance de uma experimentação 

proporcionar a criatividade doaluno muitas vezes é perdida quando a aula é 

organizada de modo que o aluno siga instruções detalhadas, do tipo receita de 

bolo, para comprovar a teoria, encontrar as respostas previamente pensadas e 

corretas, não o possibilitando a resolução de problemas, reduzindo o trabalho 

de laboratório a uma simples atividade manual. Neste sentido, pensamos que é 

de muita importância o exercício do diálogo crítico entre aluno-aluno e 

professor-aluno, pois possibilita a construção e reconstrução dos experimentos. 

Para Hodson (1994) existem três aspectos essenciais que devem ser 

levados em consideração no ensino de ciências: aprender ciências para 

aquisição e desenvolvimento de conhecimentos em nível teórico e conceitual; 

aprender para entender a ciência, sua natureza e seus métodos e, por 

fim,aprender a prática da ciência para o desenvolvimento de conhecimentos 

sobre investigações científicas e resolução de problemas.Ainda na visão desse 

autor, participar de experimentos do tipo receita de bolo, com sequências 

ordenadas de tarefas, não leva ao aprendizado da ciência. Praticar e aprender 

ciências na realidade é uma atividade reflexiva e crítica. 

A experimentação quando é bem elaborada, envolvendo discussões 

teóricas apropriadas requer dedicação e um bom planejamento. Nesta vertente 
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pensamos que estas podem se tornar promotoras da aprendizagem e não 

simplesmente um passeio a uma ―aula diferente‖. 

Neste contexto, adotamos uma visão construtivista do desenvolvimento 

da experimentação o que nos faz refletir que nenhum conhecimento é 

assimilado do nada, ele deve ser construído e remodelado a partir de 

estruturas de conceitos já existentes (MORAES, 2000). Deste modo, os 

diálogos devem assumir um papel importante, sendo que nesta perspectiva a 

aprendizagem se constitui como um processo social. 

O conhecimento em Ciências e Biologia pode ser obtido por meio de 

leitura de imagens e gráficos, construção de modelos, observação de 

fenômenos naturais dentre outros. No entanto, pensamos que ouvir falar de um 

organismo vivo ou um fenômeno, é em geral menos interessante do que ver, 

apalpar a realidade, e desta forma justificamos aqui um dos aspectos para se 

reconhecer a importância de se utilizar a experimentação. 

 As informações e idéias que podem se constituir em conhecimento, 

devem ser apresentadas de maneira clara pelo professor, para a estrutura 

cognitiva do aprendiz. Desta forma, este conhecimento servirá como ponto de 

ancoragem para novos conhecimentos. Em meio a esse contexto, entendemos 

a experimentação como uma ferramenta metodológica de grande valia para a 

construção de conhecimento científico no ensino de Ciências e Biologia. 

 As categorias oriundas da analise documental se relacionam com as 

categorias apresentadas anteriormente que são dos questionários e 

entrevistas. Na análise documental emergiram duas categorias que tratam da 

forma como a experimentação é apresentada (empirismo-indutivismo) nos 

planos de curso e ementas das disciplinas, outro ponto de vista foi a 

experimentação como promotora e incentivadora da aprendizagem, visões 

estas, que podem ser consideradas ingênuas para o ensino de Ciências. Com 

a análise desses aspectos, podemos enxergar, a partir da fala dos licenciandos 

nas categorias que emergiram dos questionários e entrevistas, o quanto essa 

forma de ensinar Ciências e Biologia é criticada por estes formandos, ainda 

notamos a necessidade de mudanças e adequações curriculares e um esforço 
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por parte deles em buscar, compreender melhor a experimentação, através das 

AACC. 

Um aspecto importante a ser mencionado é que as categorias da análise 

documental e as categorias oriundas dos questionários e entrevistas se 

intercomunicam, mesmo sendo abordadas em momentos diferentes da 

pesquisa, com o objetivo de ―atingir uma compreensão cada vez mais profunda 

e comunicada com maior rigor e clareza, correspondente a um processo 

reiterativo de escrita‖ (MORAES;GALIAZZI, 2007, p.32). 
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CONSIDERAÇÕESFINAIS 

 

A questão central desse trabalho foi compreender como a 

experimentação é abordada no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

da UESC pelo olhar dos documentos do curso e dos licenciandos formandos e 

quais as perspectivas desses sujeitos em relação à essa temática em sua 

atuação como futuros professores. Em geral as pesquisas que tratam desta 

temática apontam que os licenciandos apresentam dificuldades em entender a 

importância e como a experimentação pode ser trabalhada em suas futuras 

salas de aula. 

A partir do desenvolvimento desta investigação percebemos que os 

licenciandos da UESC vêem a experimentação como uma atividade de grande 

relevância para o ensino de Ciências e Biologia. Porém, na rotina de aulas na 

Universidade essas atividades são pouco problematizadas, para que eles 

tenham um fundamento de como desenvolver na educação básica. Desta 

forma, os mesmo procuram subsídios para aprofundar conhecimentos acerca 

da experimentação nas AACC que caracterizamos como espaço não 

disciplinar. 

Uma forma colocada como modo possível de desenvolver a 

experimentação apresentada no discurso dos investigados foram os ―materiais 

alternativos‖. Por esse motivo,entendemos que instigar o desenvolvimento de 

experimentos com materiais e reagentes de baixo custo e de fácil acesso é um 

aspecto importante na formação docente, do mesmo modo que 

compreendemos ser relevante problematizar as maneiras de desenvolver 

experimentos no ambiente da própria sala de aula. 

Ainda assim, procuramos deixar claro neste trabalho que a importância 

da experimentação está além da comprovação de teorias ou supostamente 

como forma de motivar os alunos. A experimentação deve ser vista como uma 

atividade problematizadora que leve o aluno a ser reflexivo e crítico a respeito 

dos conteúdos trabalhados, permitindo que ele faça relações com o seu dia a 

dia. Pensamos que o desenvolvimento da experimentação, deve estar 

associado ao contexto dos alunos, o que desta forma pode os levar a 

compreender problemas sociais, melhorando atitudes e argumentos críticos e 
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reflexivos. Este processo pode ser conseguido na educação básica através da 

promoção de práticas interdisciplinares feitas entre o professor de Ciências e 

Biologia com outras áreas. 

Com os comentários dos licenciandos percebemos que existe a 

necessidade de problematização da experimentação na formação de 

professores e no ensino de Ciências. Esta problematização precisa ocorrer 

também no desenvolvimento profissional dos formadores de professores de 

Ciências Biológicas, e em especial no caso daqueles que lecionam em 

disciplinas curriculares de conteúdo específico. Estes em sua grande maioria, 

deixam de trazer a questão da natureza pedagógica da experimentação, o que 

entendemos como um problema, visto que se trata de um curso de 

Licenciatura. 

Observamos que talvez haja uma possível lacuna no saber pedagógico 

dos formandos e nos formadores destes, oriunda da própria formação inicial de 

cada um, no que diz respeito ao uso da experimentação. No entanto, 

observamos que todos esses licenciandos se importam com o aprendizado de 

seus futuros alunos, o que pode ser constatado em suas falas que apontam 

preocupações e sugestões quanto ao processo de ensino e aprendizagem 

destes. 

Ainda assim acreditamos que durante a formação inicial, o formando 

poderia ser confrontado com situações diversas. Estas poderiam envolver os 

conhecimentos que o futuro docente já possui e os conhecimentos científicos. 

Desta forma, poderão ter mais segurança ao realizar a experimentação, 

explorando todas as suas possibilidades.  

As categorias de análise, elaboradas por enunciados discursivos, 

mostraram-se como boas ferramentas interpretativas para organizar os 

fragmentos de falas dos licenciandos, contribuindo para um entendimento de 

como o discurso foi desenvolvido, mostrando a evolução do pensamento dos 

licenciandos a respeito da experimentação, desde a manifestação de opiniões 

até explicações mais elaboradas. 

A partir do desenvolvimento deste trabalho consideramos pertinente 

sugerir que os formadores de professores e formandos (que serão futuros 
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professores), participem de programas de formação continuada que geralmente 

são oferecidos pelas Universidades e Secretarias de Educação do Estado e 

Município. Os dados e as análises aqui apresentados permitem indicar que 

seria importante que nestes programas de formação continuada fossem 

contemplados os seguintes aspectos: momentos de troca de experiência a 

partir de suas vivências em sala de aula;possibilidade de realizar atividades de 

reflexão sobre sua própria prática; e por fim, o desenvolvimento de atividades 

que permitam minimizar as limitações que dificultem a realização de atividades 

experimentais. 
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APÊNDICE I 

 

Quadro 1: Levantamento de artigos sobre a experimentação no ensino de Ciências e 

Biologia. 

Revistas Brasileiras  

Revistas e Qualis Artigos encontrados 

Ciência e Educação (A1) BASSOLI, F. Atividades práticas e o ensino-
aprendizagem de ciência (s): mitos, tendências e 
distorções. Ciênc. Educ., v. 20, n. 3, p. 579-593, 2014. 
 

Experiências em Ensino 

de Ciências (B1) 

ZÔMPERO, A. F.; PASSOS, A. Q.; CARVALHO, L. M. A 
docência e as atividades de experimentação no ensino 
de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental. 
Experiências em Ensino de Ciências, v. 7, p. 43-54, 
2012. 

SOUTO. E. K. S. C;SILVA. L. S; NETO L. S; SILVA, F. 
C. L.A utilização de aulas experimentais investigativas 
no ensino de ciências para abordagem de conteúdos de 
microbiologia.Experiências em Ensino de Ciências, 
v.10, p 59-69, 2015. 

Experiências em Ensino 

de Ciências (B1) 

 
GOYA, A; LABURÚ, C. E. Uma atividade experimental 
de física por meio de investigação multimodal 
representacional.  
Experiências em Ensino de Ciências, v.9, p. 32-44 
2014. 
 

MUCHENSKI,J.C; MIQUELIN, A.F. Experimentação no 
ensino de física como método de aperfeiçoamento do 
perfil epistemológico dos estudantes do sétimo ano do 
ensino fundamental.  
Experiências em Ensino de Ciências, v.10, p. 23-40 

2015. 

 

LIMA, L. R. F.; BELLO, M. E. R.Onde se escondeu a 
química? Dessa vez na cozinha! Desmistificando a 
química nas séries iniciais do ensino fundamental. 
Experiências em Ensino de Ciências, v.10, p. 26-58, 

2015. 

Caderno Brasileiro de 

Ensino de Física (B1) 

SENRA, C. P; BRAGA, M. A. M Pensando a natureza 
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Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 31, n. 1, p. 
7-29, 2013. 
 

Investigações em Ensino 

de Ciências (A2) 

GONÇALVES, F. P; MARQUES, C. A. A circulação inter 

e intracoletiva de conhecimento acerca das atividades 
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experimentais no desenvolvimento profissional e na 

docência de formadores de professores de Química. 

Investigações em Ensino de Ciências, v. 17, n. 2, p. 

467-488, 2012 

RIBEIRO, J. L. P;VERDEAUX, M. F.S. Uma 

investigação da influência da reconceitualização das 

atividades experimentais demonstrativas no ensino da 

óptica no ensino médio.  Investigações em Ensino de 

Ciências, v. 18, n. 2, p. 239-262, 2013. 
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Educação em Ciências 
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BATISTETI, C. B; ARAÚJO, E. S. N.N; CALUZI, J.J . Os 
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2011. 
 

OLIVEIRA, A. A. Q; CASSAB, M; SELLES, S. E. 
Pesquisas brasileiras sobre a experimentação no ensino 
de Ciências e Biologia: diálogos com referenciais do 
conhecimento escolar. Revista Brasileira de Pesquisa 
em Educação em Ciências, v. 12, n. 2, 2012. 
 
 

FRANCISCO, J.W. E; FRANCISCO, W. Leitura e 
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estudantes. Revista Brasileira de Pesquisa em 
Educação em Ciências, v. 13, n. 2, p. 49-65, 2013. 
 

MORI, R. C; CURVELO, A. A. S. O grau de participação 
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SILVA, Sandra Maria; SERRA, Hiraldo. Investigação 
sobre atividades experimentais de conhecimento físico 
nas séries iniciais. Revista Brasileira de Pesquisa em 
Educação em Ciências, v. 13, n. 3, p. 09-23, 2014. 
 

Revista SBEnBio (B2) VILELA, M. L; VASCONCELLOS, D. V; GOMES, M. M. 
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de experimentos no ensino de ciências. Revista 
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APÊNDICE II  

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Questionário 

 

Prezado (a) Sr. / Sra. 

Convido o Sr. (a) para participar como voluntário (a), na pesquisa sob o título 
―COMPREENDENDO O LUGAR DA EXPERIMENTAÇÃO NA FORMAÇÃO INICIAL 
DE PROFESSORES DE BIOLOGIA DA UESC‖e tem como objetivos: compreender e 
analisar como a experimentação é desenvolvida na formação inicial dos licenciandos 
de Ciências Biológicas  da UESC; identificar as disciplinas e em quais espaços da 
universidade (laboratório, sala de aula)as mesmas ocorrem e/ou é discutida a 
experimentação com mais frequência; investigar o que é previsto nas ementas que 
tratam da experimentação e como de fato é desenvolvido na prática;   pesquisar quais 
as contribuições da experimentação para a formação inicial de professores de 
Ciências Biológicas da UESC; compreender as perspectivas/desdobramentos dos 

licenciandos a respeito da experimentação em sua futura prática docente. 
No caso de aceitar fazer parte da mesma, o Sr. (a) responderá um 

questionário, que conterá perguntas referentes ao currículo da Biologia e das 

constribuições da experimentação na sua formação incial, como subisídio para usar na 

sua futura prática docente.  

A sua participação será importante no sentido de contribuir com informações 
relevantes do que se refere ao ensino de Ciências/Biologia pela metodologia da 
experimentação. A presente pesquisa tem a possibilidade mínima de trazer algum 
risco, tanto à pesquisadora que fará a entrevista, quanto aos entrevistados. Porém, 
toda pesquisa com seres humanos envolve algum tipo de risco. Em pesquisas 
semelhantes à deste projeto, os riscos se relacionam, principalmente, ao 
constrangimento ou ao desconforto durante as entrevistas. O Sr (a) terá toda liberdade 
para solicitar esclarecimentos sobre qualquer uma das questões definidas no roteiro 
da entrevista. Sendo assim, o Sr.(a.) poderá, a qualquer momento, interromper a 
entrevista, adiá-la ou remarcá-la para uma data futura, escolhida pelo Sr.(a.). 

O (a) Sr (a) será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que 
desejar e é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper 
a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 
participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. A 
pesquisadora se responsabiliza no caso você sofrer algum dano decorrente dessa 
pesquisa.A sua identidade será tratada com padrões profissionais de sigilo.  

Os benefícios para o (a) Sr (a) se referem ao contato com as pesquisas na 
área de Formação Inicial e com a pesquisadora que poderá auxiliar em dúvidas que o 
(a) Sr (a) tenha relacionadas com a metodologia da experimentação. Após a 
conclusão da pesquisa o colegiado de Biologia da UESC irá receber uma cópia do 
trabalho para que o conhecimento gerado com a participação dos licenciandos possa 
ser socializado com discentes e docentes do curso. 

Os resultados da pesquisa serão enviados para você e permanecerão 
confidenciais. Seu nome ou o material que indique a sua participação não será 
liberado sem a sua permissão e o (a) Sr. (a.) não será identificado(a) em nenhuma 
publicação que possa resultar deste estudo, garantindo assim o anonimato. Poderá 
desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo depois de 
ter assinado este documento, e não será por isso penalizado de nenhuma forma. Caso 
desista, basta avisar ao (s) pequisador (es) e este termo será devolvido, bem como 
todas as informações dadas pelo (a) Sr. (a) serão destruídas. 
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Informo também, que a pesquisadora se responsabiliza tanto pela privacidade 
dos sujeitos quanto pelos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. Os dados 
fornecidos serão utilizados apenas para fins de pesquisa, sendo a pesquisadora a 
responsável pela guarda e movimentação do material. 

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá 
qualquer vantagem financeira. A sua participação é voluntária e a recusa em participar 
não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelo 
pesquisador. Os participantes estão isentos de gastos financeiros e esta pesquisa não 
prevê ressarcimento de despesas de gasto com transportes e alimentação. Você 
receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone da pesquisadora responsável, 
podendo tirar dúvidas sobre o projeto e sua participação agora ou a qualquer 
momento.  

 

 

 

 

 

Eu, _____________________________, RG___________________________, aceito 

participar das atividades da pesquisa: ―COMPREENENDO O LUGAR DA 

EXPERIMENTAÇÃO NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE BIOLOGIA 

DA UESC‖. Fui devidamente informado que irei responder um questionário, que 

conterá perguntas referentes ao currículo da Biologia e das constribuições da 

experimentação na minha formação incial, como subisídio para usar na minha futura 

prática docente. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isso leve a qualquer penalidade, e que os dados de identificação e 

outros pessoais não relacionados à pesquisa serão tratados confidencialmente. 

[Obs.: Informo que o presente documento será obtido em duas vias (uma via para o 

sujeito da pesquisa e uma para guarda do pesquisador) e será impresso em folha 

única (frente e verso).] 

 
Elaine Oliveira de Moraes 

Pesquisadora Responsável 

Telefone para contato: (73) 88148432 

 

 

 

________________________________________________ 
Assinatura 

 

 

 
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UESC Endereço: Campus Soane Nazaré de Andrade, 
Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro: Salobrinho. Torre Administrativa - 3° andar CEP: 45662-
900. Ilhéus-Bahia Contatos Fone: (73) 3680-5319 E-mail: cep_uesc@yahoo.com.br e 
cep_uesc@uesc.br Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira de 8:00 às 12:00h e 
de 13:30 às 16:00h. 
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APÊNDICE III 
 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Entrevista 

 

Prezado (a) Sr. / Sra. 

Convido o Sr. (a) para participar como voluntário (a), na pesquisa sob o título 
―COMPREENDENDO O LUGAR DA EXPERIMENTAÇÃO NA FORMAÇÃO INICIAL 
DE PROFESSORES DE BIOLOGIA DA UESC‖ e tem como objetivos: compreender e 
analisar como a experimentação é desenvolvida na Formação Inicial dos licenciandos 
de Ciências Biológicas da UESC; identificar as disciplinas e em quais espaços da 
universidade (laboratório, sala de aula)as mesmas ocorrem e/ou é discutida a 
experimentação com mais frequência; investigar o que é previsto nas ementas que 
tratam da experimentação e como de fato é desenvolvido na prática;   pesquisar quais 
as contribuições da experimentação para a formação inicial de professores de 
Ciências Biológicas da UESC; compreender as perspectivas/desdobramentos dos 

licenciandos a respeito da experimentação em sua futura prática docente. 
No caso de aceitar fazer parte desta pesquisa o Sr. (a.) participará de uma 

entrevista que contém perguntas sobre: a importância da experimentação; se a 
metodologia experimentação é exposta em algumas disciplinas do curso e quais são 
os espaço desenvolvidos; como e quando deve ser utilizada; limites e possibilidades 
encontradas; se a formação inicial os preparou para desenvolver tal metodologia. A 
entrevista será gravada em áudio e integralmente transcrita pela pesquisadora para 
posterior análise dos dados. O áudio será eliminado após o término da pesquisa.  

A sua participação será importante no sentido de contribuir com informações 
relevantes do que se refere ao ensino de Ciências/Biologia pela metodologia da 
experimentação. A presente pesquisa tem a possibilidade mínima de trazer algum 
risco, tanto à pesquisadora que fará a entrevista, quanto aos entrevistados. Porém, 
toda pesquisa com seres humanos envolve algum tipo de risco. Em pesquisas 
semelhantes à deste projeto, os riscos se relacionam, principalmente, ao 
constrangimento ou ao desconforto durante as entrevistas. O Sr (a) terá toda liberdade 
para solicitar esclarecimentos sobre qualquer uma das questões definidas no roteiro 
da entrevista. Sendo assim, o Sr.(a.) poderá, a qualquer momento, interromper a 
entrevista, adiá-la ou remarcá-la para uma data futura, escolhida pelo Sr.(a.). 

O (a) Sr (a) será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que 
desejar e é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper 
a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 
participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. A 
pesquisadora se responsabiliza no caso você sofrer algum dano decorrente dessa 
pesquisa.A sua identidade será tratada com padrões profissionais de sigilo.  

Os benefícios para o (a) Sr (a) se referem ao contato com as pesquisas na 
área de Formação Inicial e com a pesquisadora que poderá auxiliar em dúvidas que o 
(a) Sr (a) tenha relacionadas com a metodologia da experimentação. Após a 
conclusão da pesquisa o colegiado de Biologia da UESC irá receber uma cópia do 
trabalho para que o conhecimento gerado com a participação dos licenciandos possa 
ser socializado com discentes e docentes do curso. 

Os resultados da pesquisa serão enviados para você e permanecerão 
confidenciais. Seu nome ou o material que indique a sua participação não será 
liberado sem a sua permissão e o (a) Sr. (a.) não será identificado(a) em nenhuma 
publicação que possa resultar deste estudo, garantindo assim o anonimato. Poderá 
desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo depois de 
ter assinado este documento, e não será por isso penalizado de nenhuma forma. Caso 
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desista, basta avisar ao (s) pequisador (es) e este termo será devolvido, bem como 
todas as informações dadas pelo (a) Sr. (a) serão destruídas. 

Informo também, que a pesquisadora se responsabiliza tanto pela privacidade 
dos sujeitos quanto pelos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. Os dados 
fornecidos serão utilizados apenas para fins de pesquisa, sendo a pesquisadora a 
responsável pela guarda e movimentação do material. 

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá 
qualquer vantagem financeira. A sua participação é voluntária e a recusa em participar 
não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelo 
pesquisador. Os participantes estão isentos de gastos financeiros e esta pesquisa não 
prevê ressarcimento de despesas de gasto com transportes e alimentação. Você 
receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone da pesquisadora responsável, 
podendo tirar dúvidas sobre o projeto e sua participação agora ou a qualquer 
momento.  

 

 

Elaine Oliveira de Moraes 

Pesquisadora Responsável 

Telefones para contato: (73) 88148432 

 

 

Eu, ______________________________, RG ___________________, aceito 
participar das atividades da pesquisa:‖FORMAÇÃO INICIAL DOS DISCENTES DE 
BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ E A METODOLOGIA 
DA EXPERIMENTAÇÃO‖. Fui devidamente informado que responderei a uma 
entrevista gravada em áudio que será posteriormente descartado contendo perguntas 
sobre: importância da experimentação; se a metodologia experimentação é exposta 
em algumas disciplinas do curso e quais os espaços que ocorrem; como e quando 
deve ser utilizada; limites e possibilidades encontradas; se a formação inicial os 
preparou para desenvolver tal metodologia. Foi-me garantido que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade, e que 
os dados de identificação e outros pessoais não relacionados à pesquisa serão 
tratados confidencialmente.  

[Observação: Informo que o presente documento será produzido em duas vias 
(uma via para o sujeito da pesquisa e uma para guarda do pesquisador) e será 
impresso em folha única (frente e verso)].  

 

_________________________________________ 

Assinatura 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o: 
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UESC. Endereço: Campus Soane Nazaré de Andrade, 
Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro Salobrinho. Torre Administrativa – 3º andar. CEP: 45662-
900. Ilhéus/BA. Contatos: Fone: (73) 3680.5319. E mail: cep_uesc@yahoo.com.br e 
cep_uesc@uesc.br Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira de 09:00 às 12:00 e de 
13:30 às 16:00 h. 
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APENDICE IV 

 

Roteiro para questionário 

 

Ano de Ingresso: _______ 

Turno: _________________ 

 

1. Durante o seu curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, quais 

foram/são as disciplinas que tratam da experimentação e/ou aula 

prática, e como elas são abordadas? 

2. Quais temas frequentemente tratados nestas disciplinas acima citadas 

podem possibilitar a utilização da experimentação na Educação Básica? 

Existem limitações e/ou possibilidades de se trabalhar com estes temas 

em suas futuras aulas? 

3. Em quais espaços são desenvolvidas as aulas práticas ou as disciplinas 

que tratam da experimentação? Há diferenças na forma como a 

experimentação é abordada em uma disciplina de Biologia específica e 

em uma disciplina de Ensino de Biologia? Explique se houver 

4. Como você analisa as aulas experimentais/práticas (nas disciplinas) do 

curso: Tem um foco problematizador ou técnico? Dentro desse contexto 

possibilita que se utilize a metodologia da experimentação na educação 

básica? Explique. 

5. O curso de Licenciatura de Ciências Biológicas da UESC prepara você 

para atuar como professor que tenha a possibilidade de trabalhar com 

aulas práticas ou experimentação, na educação básica?  
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APENDICE V 

 

Roteiro para entrevista semiestruturada 

 

1. Para você o que é uma aula experimental; e o que é uma aula prática? 

Existem diferenças? Explique. 

2. Na sua opinião, porque as disciplinas específicas de Biologia abordam mais 

a experimentação do que as disciplinas do ensino? Na sua concepção estas 

primeiras poderiam mostrar ao futuro professor como ele trabalharia na 

educação básica? 

3. Qual a importância do uso da experimentação no desenvolvimento da sua 

futura prática docente?Como futuro docente, você usaria essa metodologia 

com mais frequência nas aulas de Biologia?  

4. As disciplinas de Metodologia do Ensino de Ciências e Metodologia do 

Ensino de Biologia oferecem subsídios teóricos para que você entenda o 

que é essa metodologia e como ela pode ser trabalhada? 

5. Durante as disciplinas de Estágio Supervisionado, foi possível fazer uso 

dessa metodologia? Quais as dificuldades e limites que foram enfrentados 

por você? 

6. Você acha que o currículo da Licenciatura de Ciências Biológicas da UESC, 

deveria ser contemplado com disciplinas, na qual o aluno pudesse por em 

prática todas as metodologias de ensino? 

7. O queuma atividade de experimentação pode trazer para o aprendizado dos 

alunos? 

8. Você acha que problemas nas escolas públicas, tais como: falta de 

materiais, ausência de tempo hábil, desmotivação, ausência de monitores, 

falta de laboratórios, limitam a realização da experimentação? E você como 

futuro docente, tentará ultrapassar esses obstáculos em favor da utilização 

desta metodologia? 
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9. Quais foram as AACC que você participou? Algumas dessas atividades, 

abordaram a experimentação? Como foram essas atividades que 

trabalharam a experimentação? 

 

 

 


