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RESUMO 

No presente trabalho, investigamos a importância da utilização de demonstrações nas 
aulas de Ciências Naturais e Biológicas. Após uma breve introdução teórica, tratamos de um 
estudo de caso. A partir de entrevistas com professoras dos ensinos fundamental e médio, 
analisamos a percepção que as mesmas possuem acerca da utilização de atividade experimental 
em sala de aula, destacando a posição das mesmas em relação ao retorno dos alunos no que se 
refere à produção de ensino-aprendizagem. Analisaremos as entrevistas realizadas com as 
professoras, cujo teor é associado à percepção que as mesmas possuem acerca da utilização de 
atividade experimental em sala de aula. Como resultado de nossa investigação, ainda com um 
universo razoável do ponto de vista estatístico, podemos perceber que, seja em que nível for, 
utilizar demonstrações em sala de aula em Ciências Naturais e Biológicas cumpre uma 
necessidade da aprendizagem significativa e construtivista. 
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INTRODUÇÃO 

Nos tempos de hoje, é possível fazer demonstrações com material de baixo custo, 
inclusive fora da sala de aula, mostrando a validade da utilização de atividades de demonstração 
conforme diversos relatos descritos na literatura científica, conforme descrevem Gaspar e 
Monteiro (2005). 

Atividades de demonstração também apontam no sentido de uma educação 
construtivista, na qual o conhecimento é construído ativamente pelo aprendiz. Driver et al. 
(1999, p. 31) compreendem, então, as atividades de demonstração em sala de aula, bem 
elaboradas, como algo que desafia as concepções prévias do estudante. Tais atividades, 
portanto, constituem um instrumento importante na prática construtivista. 
 
OBJETIVOS 

Reconhecer a percepção que professoras de diferentes níveis de ensino possuem acerca 
da utilização de atividade experimental em sala de aula. 

Destacar o aspecto construtivista da realização de atividades de demonstração em sala 
de aula. 
 
METODOLOGIA 

Escolhemos para realizar nossa investigação o Colégio e Curso Senhor do Bonfim, 
situada na UR-7, na Várzea. Sua escolha deu-se ao fato de que além da mesma possuir classes 
da Educação Infantil até o Ensino Médio, constituir-se numa escola de referência em termos de 
qualidade na sua área geográfica. Trata-se de uma escola da rede privada e está há bastante 
tempo atuando na área de Educação. 

As professoras entrevistadas, que chamaremos de doravante de Professora 1 e 
Professora 2. A professora 1 leciona no Ensino Fundamental, tem formação em Matemática e é 
pós-graduada em Psicopedagogia. Quanto à Professora 2, esta é graduada em Ciências 
Biológicas (Bacharelado e Licenciatura) e possui pós-graduação em Psicopedagogia e leciona 
no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Fica claro na entrevista das professoras que, no Ensino Fundamental I (professora 1), a 

professora não apenas destaca a importância da utilização de demonstrações em sala de aula, 
mas utiliza várias maneiras de conduzir a experimentação. É possível claramente perceber sua 
motivação nas aulas. Ela destaca que há várias maneiras de proceder na dinâmica: teoria antes, 
usando a prática para confirmar a teoria, teoria depois, só quando os alunos já concluíram 
alguns resultados da demonstração. Ela destaca também que, mesmo que o aluno não participe 
ativamente do ato do experimento, já que às vezes pode ser perigoso, ela acredita ser importante 
a proximidade do aluno para que este participe das conclusões, perceba os detalhes do que está 
ocorrendo. 

A professora 1 dá um exemplo de sua prática com o caso de misturas. Notamos a 
abordagem construtivista empregada por ela, na qual os alunos são questionados todo o tempo, 
para que construam os conceitos e significados a partir das conclusões obtidas nas discussões. 

No caso do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, percebemos, infelizmente, certo 
desânimo na professora 2. Apesar da mesma reconhecer a importância de atividades 
experimentais de demonstração em sala de aula, ela coloca um porém em sua fala. Uma questão 
que ela levanta é que “o aluno chega (na aula de demonstração) sem grandes objetivos, não sei 
por que, mas chega”.  
 
CONCLUSÕES 

Aparentemente, pelos depoimentos apresentados, podemos notar que não há dúvidas 
quanto ao aspecto construtivista da realização de atividades de demonstração em sala de aula. 
Entretanto, a prática pedagógica, mesmo tendo origem numa visão construtivista, não é tarefa 
fácil. Requer dedicação, motivação e uma boa dose de reflexão sobre a prática docente. 

Além do mais, é necessário que o professor tenha um completo domínio do conteúdo 
que será apresentado, para que sua insegurança não seja um fator desmotivador da realização 
dos experimentos. 

A postura do professor deve ser instigadora, seu método deve levar os alunos a 
questionarem suas respostas, sejam elas certas ou erradas. A aprendizagem passa pelo erro. Isso 
nós sabemos, pois do conhecimento prévio, mesmo que errado, pode emergir o conhecimento 
científico bem fundamentado. 

Como resultado de nossa investigação, ainda com um universo razoável do ponto de 
vista estatístico, podemos perceber que, seja em que nível for, utilizar demonstrações em sala de 
aula em Ciências Naturais e Biológicas cumpre uma necessidade da aprendizagem significativa 
e construtivista. 
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