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RESUMO 

 

Poso, Fabiana de Freitas. O ensino de biologia por meio de experimentos simples no 

contexto do tema respiração pulmonar em uma escola pública do Estado do Rio de 

Janeiro. 2019. 55 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação 

Básica na Disciplina Biologia) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

 

Com o intuito de contribuir para a melhoria do ensino de Biologia, este trabalho propõe 

uma abordagem de ensino potencialmente significativo com uso de experimentação, por 

estimular a curiosidade do aluno, habilitá-lo a trabalhar em equipe, desenvolver a 

capacidade de questionar, proporcionar a motivação; em suma, facilitar a aprendizagem. 

Para a sua execução, duas turmas de segundo ano do Ensino Médio de uma escola pública 

(localizada no Estado do Rio de Janeiro) responderam questionários após as explicações 

de como seria este projeto e recolhimento do assentimento dos interessados. O primeiro 

questionário estava relacionado ao conteúdo referente ao sistema respiratório. Eles 

redarguiram as cinco questões antes e após as intervenções. O segundo questionário 

representou uma investigação sociocultural, envolvendo questões pertinentes à forma 

como estudam, ao nível de escolarização dos pais, à acessibilidade a internet, etc. A 

primeira turma representou o grupo caso, sendo submetida a três experimentos. O 

primeiro abordando a atuação do diafragma e das costelas nos movimentos respiratórios, 

o segundo verificando a função do fator surfactante e o terceiro investigando a liberação 

do gás carbônico na expiração. Já a segunda turma, o grupo controle, participando apenas 

das explicações, sem qualquer visualização dos experimentos. Foram construídas Tabelas 

de contingências para contrastar a distribuição das frequências correspondentes ao 

número de indivíduos que erraram ou mantiveram o mesmo número de acerto por ocasião 

da aplicação do questionário no segundo momento. A significância de possíveis 

diferenças foi determinada pela utilização do teste chi-quadrado e pelo Teste Exato de 

Fischer. Podemos inferir um aumento do número de indivíduos que acertaram mais 

questões após a realização dos experimentos no grupo caso; não se observando de igual 

maneira no grupo controle. Desta forma, pode-se concluir que a realização de 

experimentos contribuiu para a melhoria da aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 

 

POSO, Fabiana de Freitas. The teaching of biology through simple experiments in the 

context of lung breathing in a public school in the State of Rio de Janeiro. 2019. 55 

f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na 

Disciplina Biologia) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

 

In order to contribute to the improvement of Biology teaching, this work proposes a 

potentially meaningful teaching approach with the use of experimentation, to stimulate 

student curiosity, to enable him to work as a team, to develop the capacity to question, 

motivation; in short, facilitate learning. Two high school classes from a public school 

(located in the State of Rio de Janeiro) were asked to complete questionnaires, after 

explaining how this project would be developed and gathering the consent of the 

interested parties. The first questionnaire was related to respiratory system content. The 

students answered the five questions before and after the interventions. The second 

questionnaire represented a sociocultural investigation, involving questions pertinent to 

the way they study, at the level of parental schooling, accessibility to the internet, etc. 

The first group represented the case group and was submitted to three experiments. The 

first one deals with the operation of the diaphragm and the ribs in the respiratory 

movements, the second examining the function of the surfactant factor and the third 

investigating the release of the carbon dioxide on expiration. The second group was the 

control group and participated only in the explanations, without any visualization of the 

experiments. Contingency tables were constructed to contrast the frequency of 

distribution corresponding to the number of individuals who have made a mistake or 

maintained the same hit number at the time of application of the questionnaire in the 

second moment; the significance of possible differences was determined by the use of the 

chi-square test and Fischer's Exact Test. We can infer an increase in the number of 

individuals who answered more questions after the experiments in the case group; no 

difference was observed in the same way in the control group. In this way, it can be 

concluded that the accomplishment of experiments in the classroom could contribute to 

the improvement of biology learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muitas unidades escolares não possuem laboratório de Ciências; ou não o 

utilizam por falta de materiais como: reagentes e vidrarias; destarte o professor se torna 

refém dos livros, quando poderia valer-se deste recurso para garantir a aprendizagem dos 

educandos e que as informações adquiridas se relacionassem de maneira significante e 

não arbitrária.  

Dados do Censo Escolar de 2017 revelam que 25,3% das instituições estaduais 

que atendem o Ensino Fundamental dispõem de laboratório de Ciências. Quanto às 

escolas de Ensino Médio, este número aumenta, perfazendo um total de 39,2%. No 

entanto, a pesquisa não divulgou quantos não são utilizados por falta de manutenção, de 

materiais ou até mesmo de prática dos docentes no manuseio destes equipamentos (INEP, 

2018). 

Outra questão também observada por Pereira (2008) é a baixa procura de jovens 

em carreiras científicas em consequência de um ensino em Biologia pouco motivador e 

participativo e encarado como dissipador de uma vasta gama de conteúdo, considerado 

como verdade absoluta. 

Neste sentido, diante das questões expostas, embasados em autores como 

Valadares (2001) e Castro (2017), entendemos que a experimentação favorece a 

motivação, responsabilidade, autonomia, concentração, desenvoltura, esclarece a teoria 

(tendo em vista que entender não é o mesmo que acreditar), comunicação, socialização 

entre professores e alunos e entre os próprios alunos. Tornando assim, a construção de 

significados em um processo ativo, coletivo e bilateral.  

Desta forma, o escopo deste projeto é analisar a possibilidade de se empregar 

práticas simples com o uso de materiais alternativos e de baixo custo de modo a contribuir 

com a aprendizagem significativa. Uma vez que é necessária a implementação de 

estratégias didático-pedagógicas que rompam com a aprendizagem mecânica ou 

automática prevalente nas instituições públicas de ensino. Na modalidade de 

aprendizagem mecânica a nova informação é aprendida sem que haja interação com 

informações existentes na estrutura cognitiva do sujeito, sendo armazenada de forma 

literal, contribuindo pouco ou nada para a elaboração e diferenciação daquilo que ele sabe 

(OLIVEIRA et al. 2014). Assim, no processo de experimentação, o indivíduo observa a 

ocorrência do fenômeno e correlaciona com os fundamentos teóricos, sendo esta 

conjunção indispensável para promoção de uma aprendizagem significativa. 
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No segundo capítulo, iniciaremos mencionando um pouco da minha vivência e 

minhas experiências enquanto professora das redes Municipal e Estadual do Rio de 

Janeiro, expondo alguns acontecimentos que despertaram o interesse em mim em 

trabalhar com esta temática. 

No terceiro capítulo falaremos sobre os ganhos com a utilização da 

experimentação a fim de corroborar com a construção do conhecimento, inclusive 

tomando como base documentos oficiais que citam tais benefícios com o uso desta 

ferramenta. Levantaremos também o conteúdo de Biologia que foi trabalhado com duas 

turmas de segundo ano de Ensino Médio, priorizando aqueles que estavam presentes no 

questionário. 

No quarto capítulo, delinearemos nosso objetivo geral e traçaremos os nossos 

específicos. 

No quinto capítulo, delimitaremos as questões que nortearam este projeto, 

apresentaremos o perfil da escola analisada e discorreremos sobre o método empregado 

para a inferência dos resultados. 

No sexto capítulo, dissertaremos sobre os dados analisados, apresentaremos os 

resultados frente ao método estatístico, com a percepção de uma melhora significativa 

das respostas após a realização dos experimentos no grupo caso. 

No sétimo capítulo, responderemos as questões norteadoras e apresentaremos 

nossa conclusão diante dos desfechos e relatos sobre a eficácia dos experimentos.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Incitarei este capítulo contando um pouco de minha história até chegar ao 

interesse em estudar esta temática.  

Estudei minha vida inteira em colégio público, onde enfrentei um dos maiores 

problemas da realidade de algumas unidades escolares do Estado do Rio de Janeiro, o não 

preenchimento do quadro de professores. Desta forma, em meu primeiro vestibular que 

desvelei para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) no ano de mil 

novecentos e noventa e oito, eu não consegui a aprovação. Na metade do ano seguinte, 

abriu vaga para o curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas (LICA). Estudei 

incansavelmente e consegui ser classificada em quarto lugar.  

Até então, nunca havia entrado em um laboratório de Ciências / Biologia. As 

aulas eram estritamente teóricas. Elas decorriam apenas de explicações e exercícios dos 

livros ou realizados no caderno. As informações eram transmitidas e não construídas 

coletivamente. Na maior parte das vezes, apenas o professor falava. Somente os conceitos 

observados no meu cotidiano faziam sentido. 

Passado um ano de ter iniciado LICA, surgiu a oportunidade de transferência 

interna para o curso de Ciências Biológicas. Fui admitida no mesmo, onde permaneci por 

três anos até a formatura. Neste período, fiz alguns estágios. Destaco aqui dois: o primeiro 

em um laboratório de Química Experimental e o segundo em um laboratório de 

Mirmecologia. Abro parênteses para ressaltar que neste último, participei de projetos de 

iniciação científica.  

A partir do contato com estes espaços e por outros tantos (visto que cinquenta 

por cento das aulas eram teóricas e o restante práticas), percebi o quanto ficava mais fácil 

aprender determinados conteúdos que durante o Ensino Médio eram apenas memorizados 

para a realização das provas, mas passadas duas semanas de sua execução eram 

totalmente esquecidos. Levantávamos conjuntamente hipóteses, participávamos 

interinamente de todo o processo e no final comprovávamos ou não as nossas presunções. 

Posso afirmar que mesmo decorridos dezesseis anos do término do curso, ainda há 

experimentos e explicações que permanecem em minha lembrança.  

No ano de dois mil e seis, comecei a trabalhar para o Estado do Rio de Janeiro 

na escola em que foi efetuado este projeto.  Um pouco mais de um ano, também consegui 

a aprovação na prefeitura do Rio de Janeiro e permaneço de igual forma no mesmo 

colégio. Inicialmente, as duas instituições não tinham laboratório. Posteriormente, 
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conseguimos um espaço próprio em ambas para que pudéssemos realizar as atividades. 

Não obstante, por falta de recurso, não tínhamos muitos materiais para serem 

manipulados e o ambiente era pequeno para agrupar os quase quarenta e cinco alunos. 

Portanto, eram poucas as vezes em que o mesmo era frequentado.  

Por anos, fiquei na maior parte do tempo ministrando aulas que durante a minha 

adolescência eram questionadas por mim, por não serem contextualizadas, pelas 

informações serem transmitidas de forma arbitrária, sem muitas participações e conteúdos 

prontos e acabados como verdades absolutas.  

Acredito, embasada em Dias (2012) que como esta é a única profissão em que 

desde cedo estamos inseridos neste lugar, a nossa propensão é de naturalizar as coisas e 

os modos de fazer. Desta forma, acabamos por repetir, a mesma metodologia vivenciada 

por nós enquanto discentes. Somada a esta questão penso em outros fatores que venham 

a contribuir para que nós docentes possamos empregar atividades pouco estimulantes: o 

quantitativo das turmas, a falta de recurso, a remuneração deficitária, fazendo com que o 

professor precise fazer GLP (Gratificação por Lotação Prioritária), o extenso programa 

das disciplinas, etc.  

Quando percebi que minhas aulas estavam muito mecânicas, que meu 

procedimento era o mesmo independente de qual escola estava lecionando ou qual a turma 

ou ainda a faixa etária, concebi a necessidade de voltar à academia para uma formação 

continuada. Desta forma, em dois mil e dezessete, quando meus filhos já não precisavam 

tanto dos meus cuidados, iniciei um mestrado em Educação em Ciências e Saúde pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e subsequentemente o Programa de 

Residência Docente do Colégio Pedro II.  

Manifestei meu desejo em estudar este tema ao meu orientador Dr. Roberto 

Irineu da Silva e que o mesmo fosse realizado em meu ambiente de trabalho, tentando 

substanciar dados consistentes para atender às demandas das duas Instituições que eu 

exerço minhas atividades. Eu, enquanto pesquisadora e educadora, posso afirmar que ao 

estudar este assunto, houve um impacto direto nas minhas aulas. Pude ponderar acerca 

dos seus resultados, me aproximar dos meus alunos, ouvi-los mais, perceber a 

importância de verificar a princípio os conhecimentos concebidos por eles, proporcionar 

diversos momentos para manifestarem a forma como parecem construir o seu 

entendimento, compreender a realidade destes discentes, verificar o que os impedem de 

atingir resultados satisfatórios, que é preciso inovar, trocar experiências e que a escola 

não deve ser entendida como um espaço amorfo, sem vida e sem significado para o aluno. 
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Pretendo, como já inicialmente comecei a fazer, dividir estas informações, ajudando 

alguns professores em situação similar à vivenciada por mim. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 A experimentação e o ensino de Biologia: Benefícios e impeditivos 

 

A experimentação já é apontada há algumas décadas como algo complementar e 

necessário para os processos de ensino e aprendizagem de Ciências e Biologia 

(MARANDINO et al., 2009).  De acordo com Bevilacqua e Coutinho-Silva (2007), a 

experimentação desperta a curiosidade do aluno; habilita-o a trabalhar em equipe; 

aproxima a ciência escolar da ciência dos cientistas; facilita a aprendizagem; desenvolve 

a capacidade de questionar, refletir, propor hipóteses e interpretar; melhora a relação 

professor e aluno; proporciona motivação; etc. 

Segundo Freire (1997), para compreender a teoria, é preciso experenciá-la. É 

neste sentido que a realização de experimentos representa uma ferramenta para que o 

aluno possa estabelecer uma relação dinâmica e indissociável entre teoria e prática. 

O saber se constrói na interação, na troca de experiências, no ouvir reflexivo e 

inquiridor, no debate de ideias, no diálogo e na participação. Desta forma, deve-se 

compreender que o aluno não é um depósito de informações, pois como diz Freire (1997, 

p. 52) “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção”. Não devemos continuar transmitindo um saber 

pronto, indiscutível e acabado. Portanto, fica clara a necessidade de modificarmos a atual 

realidade em que os verbos mais escutados por este educando ainda continuam sendo o 

de sentar, escutar, fazer e obedecer. Neste sentido, é inexorável a percepção de que todo 

o processo que envolve o ensino e a aprendizagem só é mais qualificado, duradouro e 

fértil se toda essa rotina que acontece no âmbito da escola fizer sentido para este aluno.  

Ao longo da história, podemos emprazar a defesa de Aristóteles há mais de 2300 

anos pela experimentação, a preocupação na década de 1950 com a falta das atividades 

práticas nas escolas americanas e consequente propostas curriculares a favor das mesmas 

e o incentivo por tais procedimentos, objetivando despertar a formação de novos quadros 

de cientistas após o lançamento do satélite soviético Sputnik em 1957 (ANDRADE; 

MASSABNI, 2011).  

No Brasil, o uso destas atividades em laboratório também foi bastante apreciado 

nos projetos inovadores para o ensino de Ciências nas décadas de 1970 e 1980 

(PEREIRA, 2008).  
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Em 1998, tivemos a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

em que valorizava atividades que incentivavam a curiosidade, a investigação, o respeito 

à diversidade de opiniões e a experimentação. Ao longo do corpo de seu texto podemos 

verificar competências e habilidades propostas; dentre elas encontra-se a de apresentar 

suposições e hipóteses acerca dos fenômenos biológicos (BRASIL, 1998).  

No entanto, atualmente muitos professores ainda preferem desenvolver suas 

aulas baseadas em estratégias tradicionais, muito expositivas e utilizando o livro didático 

como uma bengala, devido a uma série de fatores que serão relatados a seguir.   

De acordo com Penteado e Kovaliczn (2008), um dos impeditivos está 

relacionado ao tempo, pois as aulas práticas demandam momentos para o preparo dos 

materiais, para a execução do experimento, análise dos resultados e para arrumar o 

laboratório (PENTEADO; KOVALICZN, 2008). Acrescentamos também a este fator o 

extenso programa da disciplina, comprometendo a sua práxis. 

Há que se compreender também que os professores consideram difícil gerenciar 

um grupo grande de alunos quando realizam atividades práticas, pois este tipo de 

exercício requer ao professor acompanhá-los em pequenos grupos. Classes numerosas 

desfavorecem a utilização não só de atividades práticas, mas também de qualquer outra 

aula que saia do esquema tradicional de ensino em que o aluno fica passivo. Iniciativas 

dos professores que eventualmente possam causar deslocamento e agitação deles 

dificultam o gerenciamento da classe, pois diferentemente de outras aulas, se lida com 

materiais que podem cair, quebrar, ferir o colega e pegar fogo; de modo que 

comportamentos inadequados são potencialmente perigosos para os mesmos 

(ANDRADE; MASSABNI, 2011). 

Podemos também relacionar entre os fatores desmotivadores que os professores, 

de modo geral, mostram-se amiúde pouco satisfeitos com as condições infraestruturais de 

suas escolas, principalmente aqueles que atuam em instituições públicas. A falta de 

materiais é mais um dos princípios que determina o engessamento do trabalho do 

professor em um discurso puramente teórico de sala de aula (GONÇALVES; 

MARQUES, 2006). 

Há de se considerar também, segundo Tardif (2002 apud ANDRADE; 

MASSABNI, 2011), que a maneira de agir dos professores se deve à aprendizagem de 

modos de ação tradicionalmente aceitos e realizados por seus pares na socialização da 

profissão, em grande parte realizada na própria escola. Desta forma, do mesmo modo, 

podemos externar a falta de preparo do professor para lidar com este tipo de atividade.  
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Para finalizar, ainda podemos relacionar, embasados em Ramos e Rosa (2008), 

a falta de incentivo e de orientação por parte dos diretores e coordenadores pedagógicos 

das escolas e a falta de preparo dos professores durante os cursos de formação inicial e 

continuada para o desenvolvimento de atividades experimentais. 

Diante do que foi exposto, em conformidade com Ramos e Rosa (2008), quando 

esses profissionais se deparam com as atividades práticas apontadas pelos livros adotados, 

na maior parte das vezes eles costumam pular essa etapa do trabalho, ora alegando que o 

tempo é curto, ora que os materiais são escassos.  

É neste sentido que o propósito deste projeto é levantar a possibilidade de se 

empregar práticas simples com o uso de materiais alternativos e de baixo custo, 

convergindo com os PCN de que não há necessariamente que se usitar um laboratório 

para realizar as aulas práticas. 

 

 

3.2 Sistema respiratório 

 

3.2.1 Aspectos Anatômicos do Sistema Respiratório 

 

Anatomicamente, o sistema respiratório humano compõe-se de cavidades nasais, 

faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, conforme a 

Figura 1. (GEWANDSZNAJDER, 2015). 
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Fonte: AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia Moderna, 1ª Edição  - São Paulo: Moderna, 2016 

 

 

 

As cavidades nasais são dois condutos paralelos que começam nas narinas e 

terminam na faringe. Elas apresentam células sensoriais, responsáveis pelo sentido do 

olfato, e células produtoras de muco (AMABIS; MARTHO, 2016).  

O ar inspirado é filtrado, umedecido e aquecido nas cavidades nasais; por isso é 

importante respirar sempre pelo nariz. Quando respiramos pela boca, nossas vias 

respiratórias ressecam e resfriam, tornando-se mais suscetíveis a infecções e inflamações 

(AMABIS; MARTHO, 2016). 

A faringe é um tubo muscular que termina na altura da laringe e faz parte tanto 

do sistema digestório quanto do respiratório (GEWANDSZNAJDER, 2015). 

A laringe (Figura 2) é uma estrutura tubular com reforços cartilaginosos 

localizada no pescoço que une faringe e traqueia. Suas paredes possuem anéis 

incompletos de cartilagem na forma da letra “C”, que a mantêm aberta impedindo que ela 

se comprima e permitindo a passagem de ar. (OGO, GODOY, 2016) 

A entrada da laringe, chamada glote, é guarnecida por uma “lingueta” 

cartilaginosa, a epiglote, que atua como válvula. Quando engolimos, a laringe eleva-se e 

sua entrada é fechada pela epiglote, o que impede o alimento de penetrar nas vias 

respiratórias e causar engasgamento (AMABIS; MARTHO, 2016). 

 

 

 

Figura 1 - Imagem do sistema respiratório humano.  
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Fonte: AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia Moderna, 1ª Edição  - São Paulo: Moderna, 2016 

 

O revestimento interno da laringe contém pregas vocais, capazes de produzir 

som durante a passagem do ar. Devido à ação combinada da laringe, da boca, da língua e 

do nariz, podemos articular palavras e produzir diversos tipos de sons (AMABIS; 

MARTHO, 2016). 

À laringe segue-se a traqueia, tubo de aproximadamente 1,5 cm de diâmetro por 

10 cm de comprimento, com paredes reforçadas por anéis cartilaginosos, perceptíveis na 

região anterior do pescoço, logo abaixo da proeminência laríngea. Esses reforços 

cartilaginosos mantêm a traqueia sempre aberta para a passagem de ar (AMABIS; 

MARTHO, 2016). 

Na região superior do peito, a traqueia divide-se em dois tubos curtos também 

reforçados por anéis de cartilagem, os brônquios, que se ramificam em tubos cada vez 

mais finos, os bronquíolos. O conjunto formado pelos brônquios e bronquíolos é chamado 

árvore brônquica. (AMABIS; MARTHO, 2016).  

Os dois conjuntos de bronquíolos com alvéolos pulmonares, um em cada lado 

do peito, constituem os pulmões. Eles são órgãos esponjosos com aproximadamente 25 

cm de altura e 700 g de massa, localizados no interior da caixa torácica. O pulmão 

esquerdo possui uma depressão em sua parede, onde se localiza o coração.  No interior 

dos pulmões, existem estruturas microscópicas denominadas alvéolos pulmonares, 

formados de tecidos elásticos, o qual infla e esvazia para a entrada e a saída de ar (OGO; 

GODOY, 2016). 

Traqueia, brônquios e bronquíolos são revestidos internamente por um epitélio 

ciliado, rico em células produtoras de muco. Partículas de poeira e bactérias em suspensão 

Figura 2 - Representações esquemáticas da estrutura da laringe. 
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no ar aderem ao muco e são continuamente levadas em direção à garganta pelo batimento 

rítmico dos cílios das células epiteliais. Ao chegar à faringe, o muco e as partículas 

aderidas são engolidos e vão para o tubo digestório (AMABIS; MARTHO, 2016). 

Os pulmões são envoltos por duas membranas, as pleuras. A pleura mais interna 

está aderida à superfície de cada pulmão, enquanto a pleura mais externa está aderida à 

caixa torácica. Entre as pleuras há um espaço estreito, preenchido por uma fina camada 

líquida, o líquido interpleural. A tensão superficial desse líquido mantém unidas as duas 

pleuras, mas permite que elas deslizem suavemente uma sobre a outra nos movimentos 

respiratórios (AMABIS; MARTHO, 2016). 

 

 

3.2.2 Aspectos fisiológicos 

 

Quanto aos aspectos fisiológicos, a ventilação pulmonar é a renovação do ar dos 

pulmões que ocorre a cada movimento respiratório. Nela, o ar entra pelas cavidades 

nasais, chega aos alvéolos pulmonares, enchendo-os, e retorna para o ambiente. Ela se 

divide em dois movimentos respiratórios, a inspiração e expiração. A inspiração é a 

entrada do ar no sistema respiratório até atingir os alvéolos pulmonares e a expiração é a 

saída de ar do sistema respiratório. (OGO; GODOY, 2016). 

Nos mamíferos, a ventilação pulmonar depende de cada ação dos músculos que 

interligam as costelas (músculos intercostais) e do diafragma, que separa a cavidade 

torácica da cavidade abdominal (AMABIS; MARTHO, 2016).  

Na inspiração, a pressão no interior dos pulmões é inferior à pressão atmosférica. 

O diafragma se contrai e os músculos intercostais movem as costelas para cima e para 

fora (Figura 3). Esses movimentos aumentam o espaço interno da caixa torácica, 

diminuindo a pressão em seu interior. A pressão atmosférica que neste momento é maior 

que a pressão interna dos pulmões, empurra o ar das narinas para os pulmões (OGO; 

GODOY, 2016). 

Na expiração, a pressão interna dos pulmões é maior que a pressão atmosférica, 

permitindo que o ar seja empurrado para fora do corpo. Assim, tanto o diafragma quanto 

os músculos intercostais relaxam, fazendo que o ar no interior dos pulmões, que se 

encontra a uma pressão maior que a atmosférica, saia para o ambiente por meio das 

narinas, de acordo com a figura abaixo (OGO; GODOY, 2016). 
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Fonte: AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia Moderna, 1ª Edição  - São Paulo: Moderna, 2016 

 

Nos alvéolos pulmonares, ocorre a hematose (transformação do sangue venoso 

em arterial). Nesse processo, o gás oxigênio do ar difunde-se para os capilares sanguíneos 

e penetra nas hemácias, onde se combina com a hemoglobina, formando a oxiemoglobina, 

que viaja pelo corpo, chegando aos capilares sanguíneos de todos os tecidos (AMABIS; 

MARTHO, 2016). 

Nos tecidos, o gás oxigênio dissocia-se da hemoglobina, sai das hemácias e 

difunde-se para as células. Simultaneamente, moléculas de gás carbônico originadas na 

respiração celular difundem-se para o líquido que banha os tecidos e são absorvidas pelos 

capilares. A maior parte do gás carbônico (cerca de 70%) reage com a água no interior 

das hemácias, formando o ácido carbônico (H2CO3) que rapidamente se dissocia dos íons 

H+ e íons bicarbonato (HCO3
-). Os íons H+ associam-se às moléculas de hemoglobina, 

enquanto os íons HCO3
- saem das hemácias e vão para o plasma sanguíneo, onde 

contribuem para controlar o grau de acidez do sangue (AMABIS; MARTHO, 2016). 

Nos alvéolos pulmonares, os íons bicarbonato e H+ se reassociam, originando 

ácido carbônico, que na sequência se transforma em água e em gás carbônico. O gás 

carbônico difunde-se, então, para o ar alveolar e é eliminado na expiração (AMABIS; 

MARTHO, 2016). 

Para finalizarmos, vale a pena também falarmos do surfactante pulmonar que é 

um líquido produzido pelo organismo, cuja função é formar uma camada de filme que 

permite a manutenção da abertura dos alvéolos, a diminuição da força necessária para a 

expansão dos pulmões e a estabilização do tamanho dos alvéolos (BELTRAME, 2019). 

 

 

Figura 3 - Inspiração e Expiração.  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o papel da experimentação como recurso didático motivador de 

aprendizagem significativa sobre o conteúdo respiração pulmonar humana ministrada no 

segundo ano do Ensino Médio de uma escola pública localizada no estado do Rio de 

Janeiro. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Discutir o papel do processo experimental no ensino de Biologia com os discentes 

desta uma escola pública do Rio de Janeiro.  

 Elencar os pontos negativos e positivos da atividade prática a partir de entrevistas 

com os alunos. 

 Analisar a possibilidade da realização de experimentos de baixo custo na 

contribuição da aprendizagem. 

 Investigar a eficácia de três experimentos (O primeiro abordando a atuação do 

diafragma e das costelas nos movimentos respiratórios, o segundo verificando a função 

do fator surfactante e o terceiro investigando a liberação do gás carbônico na expiração) 

na construção do conhecimento quanto ao assunto sistema respiratório. 

 Realizar a caracterização socioeconômica da população estudada. 
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5 PÚBLICO, MATERIAL E MÉTODO  

 

5.1 Caracterização da escola analisada 

 

A escola foi construída em 08/03/1983. Ela recebeu seu nome em homenagem a 

uma professora que desde pequena já demonstrava acentuada vocação para o magistério 

quando reunia crianças pobres da comunidade para dar aulas. 

Inicialmente havia turmas do Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio. No entanto, por uma determinação da Secretaria Estadual de Educação 

(SEEDUC), turmas do Ensino Fundamental foram sendo fechadas a cada ano. Em dois 

mil e dezessete foi a última vez que a escola ofereceu vagas para tal curso. Os colégios 

municipais no entorno ficaram sobrecarregados e vários professores tiveram que sair. Foi 

obliterado também o turno da tarde devido à baixa procura de discentes por este. Desta 

forma, a unidade escolar deixou de apoderar o terceiro andar. 

Este estabelecimento de ensino apresenta quatorze salas de aula, um laboratório 

de informática, um núcleo, um auditório, uma sala de leitura e um laboratório de Ciências. 

Com relação a este último, que está relacionado à temática deste projeto, comporta poucos 

alunos. Ele tem uma bancada, seis microscópios e poucos materiais para serem vistos. 

Sua imagem encontra-se na figura a seguir: 

 

Figura 4 - Imagem do laboratório de ciências1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2018. 

                                                           
1 A imagem foi desfocada para preservar a identidade dos alunos. 
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Como o quantitativo de alunos por sala é grande e não há funcionários suficientes 

para poder ficar com o restante da turma, caso o docente queira utilizar este espaço 

levando apenas o número de discentes que o mesmo acomoda, ele não é muito utilizado. 

Esta questão, como já dita anteriormente, também está atrelada à falta de recursos. Desta 

forma, normalmente quando os professores da área querem fazer algum experimento, ele 

acontece na própria sala de aula e com o material atinente ao professor. 

Há cinquenta e sete funcionários; em sua maioria do sexo feminino e possuem 

mais de dez anos de casa. Eles fazem parte de um grupo muito coeso. Inclusive, os 

professores que tiveram que retirar-se do colégio por conta da oclusão das turmas, relatam 

sentirem muita saudade de suas atividades nesta instituição. 

São três professoras de Biologia (uma que trabalha apenas com o primeiro turno, 

outra apenas com o terceiro turno e a terceira com o primeiro e terceiro turnos).  

Com relação aos discentes, são quinhentos e noventa e três, distribuídos em 

dezoito turmas (duas de primeiro ano, duas de segundo ano, duas de terceiro ano, três de 

NEJA I, três de NEJA II, três de NEJA III e três de NEJA IV).  

Na turma trabalhada, há trinta e um alunos, porém apenas vinte e três estiveram 

presentes no dia dos experimentos. Eles são do curso diurno. A maioria apresenta dezoito 

anos e são do sexo masculino. Todos estão no colégio por apenas dois anos. Não estavam 

matriculados ainda quando o mesmo oferecia Ensino Fundamental. Todos são da 

comunidade. Alguns têm que conciliar os estudos com o trabalho.  Em sua grande 

maioria, não são muito estudiosos. Porém são respeitosos, participativos e amigáveis. 

Infelizmente são poucos os que tentam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

Também lamentavelmente por vezes ouve-se dizer que algum discente desistiu dos 

estudos e tentou procurar um caminho dito pelo mesmo como mais fácil que o entorno 

lhe ofereceu. 

 

 

5.2 Questões norteadoras 

 

De acordo com Cavalcante et al. (2014), uma das características que o ser 

humano traz em sua essência que o difere dos outros animais é a capacidade de perguntar. 
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É neste sentido que ele tenta buscar uma aproximação das respostas acerca das coisas, 

fatos e acontecimentos que o cercam, objetivando interagir com o meio e transformá-lo.  

Assim, diante das observações e constatações verificadas nas escolas e ao 

percebermos também na literatura o quanto as atividades práticas têm sido pouco 

utilizadas, nos tencionamos a estudar esta temática com muitos questionamentos e nos 

vimos desafiados a responder os que assim se sucedem: 

 A aplicação de experimentos simples pode corroborar significativamente 

na construção do conhecimento?  

 Que importância os discentes de uma escola pública atribuem ao papel do 

experimento nas práticas pedagógicas de Biologia?  

 Os experimentos específicos desta atividade são eficazes para trabalhar o 

conteúdo de sistema respiratório? 

 

 

5.3 Método de investigação 

 

Essa pesquisa-ação teve como base a seguinte triangulação: observação, 

intervenção e entrevista. Desta forma, foi executada uma reunião com os alunos (todos 

maiores de idade) de duas turmas, explicando seus objetivos, esclarecendo dúvidas, 

deixando claro a sua não obrigação nesta atividade e recolhendo as autorizações dos 

interessados em contribuir com estes dados (o Parecer do Comitê de Ética e modelo de 

termo de esclarecimento e assentimento livre e esclarecido encontram-se no Anexo 1).  

Inicialmente, os alunos interessados (quarenta e três) responderam cinco 

questões referentes ao conteúdo do sistema respiratório em acordo com a série em que se 

encontravam (segundo ano do Ensino Médio).  O modelo do questionário encontra-se no 

Quadro 1. 

Posteriormente, estes alunos foram divididos em dois grupos, assim 

caracterizados: (a) e (b). O (a) (n = 23) foi submetido à realização das aulas de três 

experimentos - o primeiro abordando a atuação do diafragma e das costelas nos 

movimentos respiratórios; o segundo verificando a função do fator surfactante; e o 

terceiro investigando a liberação do gás carbônico na expiração. Já com relação ao grupo 

(b) (n = 20), os discentes, apenas tiveram aulas expositivas, sendo oportunizado um 

momento para retirada de dúvidas. Assim, não participaram ou presenciaram qualquer 

tipo de experimento. 
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Em sequência, os dois grupos de alunos foram ressubmetidos ao mesmo 

questionário, com propósito de confrontação dos resultados com os obtidos da primeira 

aplicação. Utilizou-se o método estatístico de análise de tabelas de contingência, 

contrastando o número de acertos e erros obtidos na aplicação prévia com os 

correspondentes na aplicação de questionário posterior à realização dos experimentos.  

Valores de p menores que 0,05 foram considerados importantes, demonstrando 

que a distribuição destes indivíduos não se realizava simplesmente pelo acaso, podendo 

sugerir indício de diferenças quanto à eficiência destes processos pedagógicos na 

promoção da aprendizagem. O software utilizado para a construção das tabelas de 

contingência e determinação dos valores Qui-quadrado, valor p para o teste do Qui-

quadrado e valor de p para o teste de Fisher, encontra-se disponível no seguinte endereço 

eletrônico: <http://www.graphpad.com/quickcalcs/contingency1.cfm>. 

Os alunos foram também submetidos a um questionário de investigação 

sociocultural, envolvendo, questões pertinentes à forma como estudam, o nível de 

escolarização dos pais, a acessibilidade à internet, etc. (Quadro 2). Colhemos também 

informações acerca de suas opiniões sobre os temas e procedimentos abordados e suas 

concepções frente à relação da experimentação com a forma de aprendizagem por meio 

de uma entrevista semiestrutura em uma roda de conversa de forma interativa (seu teor 

encontra-se na íntegra no Anexo 2). 

 Findando as atividades, aproveitando a oportunidade do último conselho de 

classe em que a grande maioria dos professores se encontrava, o projeto foi exposto com 

seus resultados a fim de compartilhar ideias e juntar sugestões. 
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Quadro 1 - Questões de conteúdo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Quadro 2 - Questionário sociocultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Qual o grau de instrução do seu pai?  

(A) Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental (antigo primário)  

(B) Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental (antigo ginásio)  

(C) Ensino Médio (antigo 2º grau)  

(D) Ensino Superior  

(E) Não estudou  

 

2) Qual o grau de instrução da sua mãe?  

(A) Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental (antigo primário)  

(B) Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental (antigo ginásio)  

(C) Ensino Médio (antigo 2º grau)  

(D) Ensino Superior  

(E) Não estudou  

 

3) Quantas pessoas moram com você?  

(A) Moro sozinho  

(B) Uma a três  

(C) Quatro a sete  

(D) Oito a dez  

(E) Mais de dez  

 

 

 

 

 

1) O que acontece com o diafragma durante a inspiração?  

a) relaxa e abaixa.  

b) contrai e abaixa.  

c) contrai e eleva-se.  

d) relaxa e eleva-se.  

 

2) Durante a inspiração, a pressão intrapulmonar:  

a) Diminui e facilita a entrada de ar.  

b) Aumenta e facilita a entrada de ar.  

c) Diminui e dificulta a entrada de ar.  

d) Aumenta e dificulta a entrada de ar.  

 

3) Assinale a opção que representa o caminho do ar até chegar os pulmões:  

a) Fossas nasais, traqueia, faringe, laringe, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares.  

b) Fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares.  

c) Fossas nasais, laringe, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares.  

d) Fossas nasais, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, faringe, laringe.  

 

4) Qual a função do fator surfactante?  

a) Prevenir o colapso durante a expiração  

b) Prevenir o colapso durante a inspiração  

c) Impedir a entrada de alimentos na laringe  

d) Permitir a contração dos alvéolos pulmonares  

 

5) Durante a expiração, o ser humano elimina um gás chamado:  

a) Gás oxigênio, que ao reagir com a água se torna ácido.  

b) Gás oxigênio, que ao reagir com a água se torna básico.  

c) Gás carbônico, que ao reagir com a água se torna ácido.  

d) Gás carbônico, que ao reagir com a água se torna básico. 
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Fonte: O autor, 2018. 

 

 

4) Você tem acesso à internet?  

(A) Sim, apenas em casa.  

(B) Sim, no celular e em casa.  

(C) Sim, na casa de parentes ou amigos.  

(D) Sim, na escola.  

(E) Não  

 

5) Você costuma frequentar teatro e museu?  

(A) Apenas museu  

(B) Apenas teatro  

(C) Frequento os dois poucas vezes ao ano  

(D) Frequento os dois muitas vezes ao ano  

(E) Não frequento nenhum dos dois  

 

6) Você sempre estudou em escolas com laboratório?  

(A) Não, nunca.  

(B) Sim, mas não era utilizado.  

(C) Sim, mas não tinha material.  

(D) Não, mas o professor levava o seu material. 

(E) Sim, o professor usava muitas vezes. 

 

7) Você sempre estudou em escola pública?  

(A) Sim  

(B) Não, estudei em escola particular na Educação Infantil.  

(C) Não, estudei em escola particular no Ensino Fundamental I.  

(D) Não, estudei em escolar particular no Ensino Fundamental II.  

(E) Não, estudei em escola particular na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I.  

 
8) Como estuda para as avaliações?  

(A) Apenas pelo caderno  

(B) Pelo livro  

(C) Pela apostila  

(D) Pela internet  

(E) Com a ajuda de um amigo  

 

 

9) Você estuda:  

(A) Uma hora antes das avaliações  

(B) Um dia antes das avaliações  

(C) Uma semana antes das avaliações  

(D) Uma hora por dia.  

(E) Mais de uma hora por dia.  

 

10) Quantos livros você costuma ler por ano?  

(A) Até 2  

(B) De três a cinco  

(C) De seis a oito  

(D) Nove ou dez  

(E) Não leio  
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5.4 Caracterização dos experimentos utilizados neste projeto 

  

Para compreensão dos processos respiratórios quanto ao mecanismo da 

ventilação, foi construído um modelo didático pelos alunos do Colégio Pedro II campus 

Realengo (Figura 5) que mostra todos os órgãos do sistema respiratório e contém uma 

mangueira que quando algum voluntário assoprava, o pulmão esquerdo (conforme 

ilustração a seguir) se expandia e as costelas se levantavam; demonstrando, desta forma, 

duas situações que ocorrem durante o movimento da inspiração. 

 

 

Figura 5 - Imagem do experimento I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 

No segundo experimento, levamos uma garrafa pet cortada ao meio de forma 

longitudinal. Em sua abertura superior, havia uma mangueira maior, colada numa 

mangueira menor e duas bolas de encher em cada uma das extremidades desta mangueira 

menor (Figura 6). Uma destas bolas havia sido lavada na parte de dentro. Assim, quando 

o educando tentava mexê-la, não conseguia com facilidade. Este experimento fazia 

menções à atuação do fator surfactante na facilitação da troca dos gases respiratórios nos 

pulmões.  
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Figura 6 - Imagem do experimento II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 
O terceiro experimento foi o que mais entusiasmou os alunos. Nele, a turma foi 

dividida em três grandes grupos. Cada grupo recebeu quatro tubos de ensaio, uma garrafa 

com um líquido contendo repolho roxo batido com água, um pouco de sabão em pó, 

vinagre e um canudo. No primeiro tubo de ensaio, eles deveriam colocar apenas o líquido; 

no segundo, o líquido com o vinagre; no terceiro, o líquido com sabão em pó; no quarto, 

deveriam colocar apenas o líquido e assoprá-lo com a ajuda de um canudo. Foi explicado 

que o líquido com repolho roxo serve como um indicador ácido-base. Quando a 

substância adicionada for ácida, este líquido fica vermelho. Quando for básica, fica verde. 

Desta forma, as cores que deveriam ficar em cada tubo de ensaio foram:  

 

Tabela 1 - Coloração em cada tubo de ensaio 

Número do tubo Coloração 

1 Roxo 

2 Vermelho 

3 Verde 

4 Vermelho 

Fonte: O autor, 2018. 
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A colocação vermelha no tubo 4 revelaria que o gás expirado forma um ácido ao 

interagir com a água correspondendo ao gás carbônico segundo a reação (CO2 + H20 ↔ 

CO3H2 ↔ H+ + HCO3). Assim, este experimento quis comprovar a liberação do gás 

carbônico durante a expiração, pois este gás em questão ao se juntar com a água da 

solução forma o ácido carboxílico. Por isso a coloração vermelha quando assopravam 

(Figura 7). 

 

Figura 7 - Imagem relativa ao experimento III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2018. 
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6 RESULTADOS 

 

As tabelas 1 e 2 demonstram os resultados obtidos da primeira aplicação do 

questionário relacionado à temática sistema respiratório humano (Quadro 1) para alunos 

pertencentes ao grupo caso (em que as experimentações foram trabalhadas) e o grupo 

controle, respectivamente. 

 

Tabela 2 - Respostas do grupo caso antes da experimentação 

Questão A B C D Total 

N % N % N % N % N % 

1 1 4,3 15 65,2 6 26,1 1 4,3 23 100 

2 11 47,8 4 17,4 4 17,4 4 17,4 23 100 

3 5 21,7 10 43,5 7 30,4 1 4,3 23 100 

4 8 34,8 1 4,3 10 43,5 4 17,4 23 100 

5 1 4,3 2 8,7 4 17,4 16 69,6 23 100 

Fonte: O autor, 2018. 

 

 

Tabela 3 - Respostas do grupo controle antes da aula expositiva 

Questão A B C D Total 

N % N % N % N % N % 

1 4 20,0 12 60,0 2 10,0 2 10,0 20 100 

2 9 45,0 5 25,0 4 20,0 2 10,0 20 100 

3 7 35,0 3 15,0 10 50,0 0 0,0 20 100 

4 12 60,0 2 10,0 3 15,0 3 15,0 20 100 

5 2 10,0 3 15,0 7 35,0 8 40,0 20 100 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Podemos verificar que a primeira questão foi a que obteve o maior número de 

acertos tanto no grupo caso (65%) quanto no controle (60%). Enquanto que as questões 

05 e 03 foram as menores pontuadas nos grupos caso e controle, respectivamente.  
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Depois da realização e discussões de todos os experimentos ou da aula 

expositiva, os alunos responderam novamente o questionário de conteúdo. Segue seu 

resultado: 

 

Tabela 4 - Resultados do grupo caso após a experimentação 

Questão A B C D Total 

N % N % N % N % N % 

1 3 13,0 16 69,6 3 13,0 1 4,3 23 100 

2 15 65,2 7 30,4 1 4,3 0 0,0 23 100 

3 3 13,0 12 52,2 7 30,4 1 4,3 23 100 

4 10 43,5 6 26,1 2 8,7 5 21,7 23 100 

5 1 4,4 1 4,3 19 82,6 2 8,7 23 100 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Tabela 5 - resultados do grupo controle após as explicações 

Questão A B C D Total 

N % N % N % N % N % 

1 3 15,0 13 65,0 2 10,0 2 10,0 20 100 

2 11 55,0 4 20,0 2 10,0 3 15,0 20 100 

3 7 35,0 3 15,0 9 45,0 1 5,0 20 100 

4 13 65,0 1 5,0 4 20,0 2 10,0 20 100 

5 2 4,4 3 15,0 10 50,0 5 25,0 20 100 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Contrastando a resposta do primeiro questionário na primeira turma (antes da 

realização dos experimentos) com o segundo, podemos observar que o experimento mais 

eficaz foi o de número três, pois a questão de número cinco estava relacionada com esta 

explicação. Como dito anteriormente, foi o que eles mais estiveram extasiados e 

envolvidos.  
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Tabela 6 - Diferenças entre antes e depois da experimentação. 

 Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Questão 5 

Gabarito B A B A C 

Antes 65,2 47,8 43,5 34,8 17,4 

Depois 69,6 65,2 52,2 43,5 82,6 

Diferença  4,4 17,4 8,7 8,7 65,2 
Fonte: O autor, 2018. 

 

Também em relação ao controle, após as explicações, a questão que apresentou 

melhora mais significativa foi a de número 5 conforme a tabela abaixo: 

 

 

Tabela 7 - contraste dos resultados do grupo controle 

 Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Questão 5 

Gabarito B A B A C 

Antes 60,0 45,0 15,0 60,0 35,0 

Depois 65,0 55,0 15,0 65,0 50,0 

Diferença  5,0 10,0 0,0 5,0 15,0 
 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Considerando a análise sobre a influência das experimentações na promoção da 

aprendizagem, foram construídas tabelas de contingências para contrastar a distribuição 

das frequências correspondentes ao número de indivíduos que erraram ou mantiveram o 

mesmo número de acerto por ocasião da aplicação do questionário no segundo momento 

(posteriormente à realização dos experimentos mais aula expositiva ou unicamente aula 

expositiva), encontrados no grupo controle com o grupo dos alunos caso (compreendendo 

aqueles que além da aula expositiva tiveram aula experimental), sendo a significância de 

possíveis diferenças, determinada pela utilização do teste chi-quadrado e pelo Teste Exato 

de Fischer. 
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Tabela 8 - resultados de cada indivíduo do grupo caso 

GRUPO CASO 

POPULAÇÃO ANTES DEPOIS 

ACERTOS ERROS ACERTOS  ERROS  

1 2 3 3 2 

2 2 3 2 3 

3 3 2 4 1 

4 2 3 4 1 

5 2 3 5 0 

6 1 4 2 3 

7 3 2 4 1 

8 2 3 2 3 

9 4 1 5 0 

10 3 2 4 1 

11 2 3 2 3 

12 1 4 2 3 

13 2 3 4 1 

14 2 3 2 3 

15 3 2 4 1 

16 3 2 5 0 

17 2 3 2 3 

18 2 3 4 1 

19 1 4 3 2 

20 2 3 4 1 

21 0 5 1 4 

22 2 3 3 2 

23 2 3 4 1 

TOTAL 48 67 75 40 
Fonte: O autor, 2018. 

 

Tabela 9 - resultado de cada indivíduo do grupo controle 

GRUPO CONTROLE 

POPULAÇÃO ANTES DEPOIS 

ACERTOS ERROS ACERTOS  ERROS  

1 2 3 3 2 

2 3 2 3 2 

3 1 4 2 3 

4 4 1 4 1 

5 2 3 2 3 

6 1 4 1 4 

7 3 2 3 2 

8 1 4 2 3 

9 1 4 2 3 

10 0 5 0 5 

11 2 3 3 2 

12 3 2 3 2 
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13 1 4 1 4 

14 4 1 4 1 

15 0 5 0 5 

16 4 1 4 1 

17 1 4 3 2 

18 2 3 2 3 

19 5 0 3 2 

20 3 2 5 0 

TOTAL 43 57 50 50 
Fonte: O autor, 2018. 

 

Verificamos desta forma, um aumento de indivíduos que acertaram mais questões 

no segundo questionário no grupo caso em relação ao grupo controle. Neste sentido, 

podemos inferir que a realização de experimentos contribuiu para a melhoria da 

aprendizagem na população estudada de forma mais significativa que no grupo controle. 

 

Tabela 10 - Análise do qui-quadrado sobre o número de acertos nos questionários 

antes e depois da aplicação do material didático. 

População 
Indivíduos que 

acertaram mais 

Número de 

indivíduos que 

acertaram menos 

ou mantiveram o 

número de acertos 

 

Grupo caso 18 5 23 

Grupo controle 7 13 20 

Fonte: O autor, 2018. 

 

 

O qui-quadrado estatístico é 6.545 e o valor de p é 0.0053, sendo esse resultado 

significativo para p<0,05. Já o valor do teste de Fisher é 0.0059. Desta forma, esse 

resultado é significativo para p<0,05. 

Seguem abaixo também as respostas de cada uma das perguntas para podermos 

entender um pouco do perfil destas turmas frente aos seus estudos, à escolaridade de seus 

pais e outros: 
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Tabela 11 - resultado do questionário sociocultural no grupo caso 

 A B C D E Total 

Questão N % N % N % N % N % N % 

1 2 8,7 5 21,7 10 43,5 2 8,7 1 4,3 20 86,9 

2 2 8,7 6 26,1 13 56,5 2 8,7 0 0,0 23 100 

3 10 43,5 13 56,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 23 100 

4 10 43,5 10 43,5 3 13,0 0 0,0 0 0,0 23 100 

5 0 0,0 1 4,3 5 21,7 0 0,0 17 73,9 23 100 

6 12 52,2 8 34,8 2 8,7 1 4,3 0 0,0 23 100 

7 9 39,1 6 26,1 1 4,3 4 17,4 3 13,0 23 100 

8 18 78.3 0 0,0 0 0,0 4 17,4 1 4,3 23 100 

9 8 34,8 9 39,1 3 13,0 2 8,7 1 4,3 23 100 

10 9 39,1 5 21,7 0 0,0 0 0,0 9 39,1 23 100 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Neste sentido, verificamos que os seguintes resultados destacam-se para os 

entrevistados da primeira turma (grupo caso): mais de 50% dos pais apresentam nível de 

escolaridade no contexto de Ensino Médio completo. Na casa moram de uma a três 

pessoas (56,5%). Fazem uso da internet no celular e em casa (43,5%). Não têm o hábito 

de frequentar teatros e museus (73,9%). Sempre estudaram em escola pública (39,1%). 

Estudam apenas pelo caderno (78,3%) e um dia antes das avaliações (39,1%). Alguns 

leem até dois livros por ano (39,1%) e outros não têm hábito da leitura (39,1%). 

Ressaltamos também que na primeira questão, três alunos não a responderam por não 

terem pai. 

Já para a turma referente ao grupo controle (Tabela 11) averiguamos que as 

respostas que mais se destacaram foram: os pais apresentam em relação ao nível de 

escolaridade o Ensino Fundamental I (33,3%), Ensino Fundamental II (33,3%) e Ensino 

médio (33,3%). As mães estudaram até o Ensino Médio (45%). A metade respondeu que 

na casa moram de uma a três pessoas (50,0%) e a outra metade de quatro a sete pessoas 

(50,0%). Fazem uso da internet no celular e em casa (65,0%). Não têm o hábito de 

frequentar teatros e museus (50,0%). Sempre estudaram em escola pública (45,0%). 

Estudam apenas pelo caderno (65,0%) e um dia antes das avaliações (45,0%).   Não têm 



42 
 

hábito da leitura (40,0%). Ressaltamos também que na primeira questão, dois alunos não 

a responderam por não terem pai. 

 

 

Tabela 12 - resultado do questionário sociocultural no grupo controle 

 A B C D E Total 

Questão N % N % N % N % N % N % 

1 6 33,3 6 33,3 6 33,3 0 0,0 0 0,0 18 90,0 

2 5 25,0 6 30,0 9 45,0 0 0,0 0 0,0 20 100 

3 0 0,0 10 50,0 10 50,0 0 0,0 0 0,0 20 100 

4 7 35,0 13 65,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20 100 

5 3 15,0 2 10,0 5 25,0 0 0,0 10 50,0 20 100 

6 10 50,0 6 30,0 2 10,0 2 10,0 0 0,0 20 100 

7 9 45,0 0 0,0 5 25,0 2 10,0 4 20,0 20 100 

8 13 65,0 2 10,0 0 0,0 3 15,0 2 10,0 20 100 

9 1 5,0 9 45,0 2 10,0 2 10,0 6 30,0 20 100 

10 7 35,0 3 15,0 0 0,0 2 10,0 8 40,0 20 100 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Na semana seguinte, sem querer prejudicar o andamento das aulas, após o último 

tempo, perguntamos quem gostaria de participar da entrevista semiestruturada. Dos vinte 

e três, apenas seis se habilitaram. Explicamos que a mesma seria gravada para que não 

perdêssemos nada do que foi falado. Alguns demonstraram-se bastante tímidos, outros 

apressados em ir embora e já outros querendo contribuir bastante com os dados. De uma 

forma em geral, todos consideraram as atividades significativas e disseram que o 

experimento que foi mais impactante na aprendizagem foi o de número três. Comentaram 

a respeito dos empecilhos como a falta de tempo, o conteúdo extenso, o preparo para as 

avaliações em larga escala e a falta de recursos. O seu teor encontra-se em anexo na 

íntegra. 

No último conselho de classe, sem querer tomar muito o tempo, pois teríamos 

muitas coisas a serem decididas, visto que seria aquele que decidiria a vida de cada um 

dos discentes. Explicamos rapidamente o projeto. Mostramos os resultados dos 

questionários e das avaliações. Mencionamos o envolvimento e a empolgação de alguns 
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com relação ao trabalho. Alguns professores elogiaram e disseram sobre a importância de 

realizar atividades diversificadas, além de estar sempre estudando e se atualizando. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das discussões travadas até aqui, com a percepção na literatura de um 

ensino de biologia pouco motivador; apresentando um perfil muito teórico, com repasses 

de informações consideradas como verdades absolutas e pouco contextualizadas, fazendo 

pouco ou nenhum sentido para os educandos, nos vimos desafiados a desenvolver este 

projeto. Ele teve por escopo avaliar o papel da experimentação como recurso didático 

impulsionador da aprendizagem significativa. 

Embasados em autores como Penteado e Kovaliczn (2016), compreendemos que 

diversos fatores atuam como impeditivos destas práticas. Podemos citar o quantitativo de 

alunos, a remuneração deficitária (o que faz com que este profissional tenha que procurar 

outras unidades escolares para complementar a renda, não conseguindo muitas vezes 

planejar suas aulas), a falta de laboratório ou de recursos, o fato de muitos estudantes 

ficarem mais jubilosos quando abandonam o consuetudinário, etc. No entanto, 

entendemos a possibilidade de práticas simples serem desenvolvidas no âmbito da própria 

sala de aula, objetivando trazer um maior dinamismo, erudir a teoria, motivar o interesse, 

tornar os fenômenos mais reais, exercitar a investigação de solução de problemas; enfim, 

melhorar o aprendizado. 

Destarte, realizamos três práticas experimentais de reduzido custo e de fácil 

manipulação, envolvendo o assunto respiração pulmonar humana no contexto do segundo 

ano do Ensino médio. Antes e após a efetivação das mesmas, um questionário abordando 

os assuntos que seriam observados durante a execução das intervenções foi aplicado.  

Uma segunda turma representou nosso controle. Ela foi unicamente submetida a 

aulas expositivas e consubstanciou também os questionários antes e após as explicações. 

Considerando o contraste do grupo caso (estudantes que se dispuseram à 

experimentação) e o grupo controle em termos de distribuição das frequências dos 

indivíduos que erraram mais ou mantiveram a mesma pontuação em termos de acerto das 

perguntas no segundo momento da aplicação do questionário, foi verificado diferença 

estatisticamente significante tanto no teste de Fisher (p=0,0059) quanto no qui-quadrado 

(p=0.0053). Constatando, portanto, que a experimentação teve um impacto importante no 

processo ensino-aprendizagem em relação àqueles que só tiveram aulas expositivas.  

Em outras palavras, como no grupo caso verifica-se que há um aumento de 

indivíduos que acertaram mais questões no momento da segunda aplicação do mesmo 
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questionário (que se realizou posteriormente aos experimentos), verificando situação 

oposta no grupo que só tiveram aulas expositivas como intervenção pedagógica para 

promoção da aprendizagem, pode-se inferir que a realização de experimentos contribuiu 

para a ascensão da aprendizagem na população estudada de forma mais significativa que 

no grupo controle. Isso nos leva concluir que a aplicação de experimentos simples pode 

corroborar significativamente na construção do conhecimento. 

Respondendo a segunda questão norteadora pertinente à importância que estes 

discentes atribuem ao papel do experimento nas práticas pedagógicas, podemos observar 

na entrevista (Anexo 2) o fato de elucidarem que a operação dos mesmos tonifica o 

discurso do professor, tolhendo desta forma o esquecimento destas informações. Também 

foi levantada a veemência da aula, visto que os mesmos saem de um papel passivo e 

podem interagir. Outra questão se refere ao fato de conseguirem prestar mais atenção e 

de inter-relacionar-se mais com os companheiros. Não obstante, externaram também o 

trabalho que dá ao professor em pensar na aula e levar o material, além do fato dos alunos 

ficarem mais desvairados.  

Quanto à terceira questão norteadora, sobre o item da eficácia destes 

experimentos específicos, os discentes relatam terem conseguindo responder mais 

facilmente ao questionário com estas atividades; fato este que pode ser verificado na 

Tabela7 com o aumento do número de acertos por parte do grupo caso.  No entanto, o 

experimento que se mostrou mais eficaz foi o de número três, com uma diferença 

expressiva de 65,2% entre o antes e depois das intervenções; inclusive também sendo 

manifestado durante a entrevista a sua preferência. 

Ficou evidenciada a aproximação dos discentes com a professora e com os 

próprios colegas devido à dinâmica necessária para a aplicação dos experimentos. Eles 

apresentaram interesse em observar e participar das atividades, debateram o que estavam 

vendo entre si e sentiram-se à vontade para fazerem perguntas a respeito dos fenômenos 

que estavam examinando. 

Compreendemos que quanto maior for o envolvimento dos alunos, melhores 

serão as oportunidades de aprendizagem e que fomentar a discussão e os debates em torno 

dos fenômenos pode ajudar os alunos a entenderem a natureza do saber científico e a 

perceberem a relevante dimensão discursiva e argumentativa da ciência.  

Aspiramos multiplicar essas informações, como já inicialmente fizemos, 

tentando contribuir com futuras práticas pedagógicas de Biologia, tencionando um ensino 
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mais contextualizado, dinâmico, dialógico, participativo, em parceria com a teoria e que 

favoreça o desenvolvimento pedagógico dos educandos. 
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ANEXO A - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa: O ensino de Biologia no contexto 

do tema respiração pulmonar por meio de experimentos simples em uma escola 

pública do Estado do Rio de Janeiro. Queremos analisar a possibilidade da realização 

de experimentos de baixo custo de forma a contribuir significativamente na 

aprendizagem. 

As pessoas que irão participar desta pesquisa têm de ___ a ___ anos de idade. A pesquisa 

será feita no Colégio _______________________________. Durante a pesquisa, você 

responderá a questionários e concederá entrevistas. O uso de questionários e entrevistas 

é considerado seguro, mas é possível você se sentir inibido em uma ou mais atividades. 

Caso aconteça algo errado, você pode procurar o (a) pesquisador (a) Fabiana de Freitas 

Poso pelo telefone (21) 971764590. Mas há coisas boas que podem acontecer, pois essa 

pesquisa pode contribuir para melhorar significativamente futuras práticas pedagógicas. 

Você não precisa participar desta pesquisa se não quiser. Ninguém ficará irritado 

(a) ou chateado (a) com você se você disser “não”: a escolha é sua. Você pode pensar 

nisto e falar depois se você quiser. Você pode dizer “sim” agora e mudar de ideia depois 

e tudo continuará bem. É importante que você converse com seus responsáveis sobre a 

sua decisão. Saiba o que eles acham, fale a eles o que pretende fazer, se quer ou não 

participar. Você tem o tempo que precisar para isso. Também pode discutir com o (a) 

pesquisador (a), quando quiser. Ele (a) responderá todas as suas dúvidas, em qualquer 

momento. Você não receberá nenhum dinheiro nem terá que pagar nada para participar 

da pesquisa. Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a 

outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados 

da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar as pessoas que participaram da 

pesquisa.   

ASSENTIMENTO 

Eu ______________________________________________________ li este termo e 

aceito participar da pesquisa.  

 

Assinatura do(a) participante 
Data: ___/___/_____ 

 

Eu, ________________________________________ obtive de forma apropriada e 

voluntária o Assentimento Livre e Esclarecido do participante da pesquisa. 

Assinatura do(a) pesquisador(a). 
Data: ___/___/_____ 
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ANEXO B: A ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Professora: Olá! Gostaria enormemente de agradecê-los pela participação. Este projeto 

poderá ter uma enorme serventia para melhorar futuras práticas pedagógicas; assim como 

auxiliar outras pesquisas relacionadas a esta temática, que por ventura venham utilizar 

este material. Como dito anteriormente, tenho o intuito de analisar a possibilidade da 

realização de experimentos de baixo custo de forma a contribuir significativamente na 

aprendizagem. Diante dessa entrevista, poderá acontecer de vocês ficarem inibidos. Caso 

em algum momento não queiram mais participar, basta falar. Coloquei vocês nesta 

disposição em círculo para que possam interagir. Vamos apenas bater um papo sobre 

alguns pontos que aconteceram durante a realização das aulas. Preciso gravá-las, pois não 

posso deixar nada para trás do que foi dito aqui. Mas fiquem tranquilos que não irei 

divulgar o nome de vocês. A imagem de vocês também ficará desfocada. 

 

Aluno 3: Pode revelar nossos nomes. A gente até prefere! 

 

Professora: Vocês, se algum dia forem ler este material, saberão que se trata desta escola 

e de vocês mesmos.  

 

Professora: Ficou alguma dúvida? Alguma questão que não tenha ficado muito clara? 

Alguém quer fazer algum comentário antes de iniciarmos? 

 

Neste momento, todos disseram que não. 

 

Professora: Vamos começar? Eu irei levantar alguns questionamentos e vocês 

responderão conjuntamente. Prometo não demorar muito. Sei que já estão cansados e 

doidos para irem para casa.  

 

Professora: Qual o experimento que vocês mais gostaram? 

 

Aluno 3: Sem sombras de dúvidas o último! Foi interessante ver a mudança de cores. 

Acho que me lembrarei sempre desta prática. Mas queria fazer uma crítica: algumas 

pessoas do meu grupo não fizeram nada. Acho que a senhora poderia dividir as funções 

antes de cada experimento. 
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Professora: O problema é que não temos material para todos. E se eu for delegar as 

funções, vou perder muito tempo. Vamos lembrar que esta prática poderá ajudar outras 

aulas de outros professores e que o conteúdo de Biologia é muito extenso. Se o professor 

ficar parando para isso, já vai a metade do tempo embora. Como podemos resolver este 

problema? 

 

Aluno 2: E se tivesse um líder em cada grupo que fizesse isso?  

 

Professora: Todos concordam com esta sugestão? Há alguma outra sugestão? 

 

Todos ficaram quietos. 

 

Professora: Mas então, todos concordam que o terceiro experimento foi o que mais 

gostaram? Há alguma coisa para falar dele? 

 

Aluno 2: Eu também gostei dele, mas demorou muito tempo para que mudasse de cor. 

Também não ficou um vermelho tão intenso quanto do vinagre. Ficou mais para o lado 

do rosa. 

 

Professora: Com mais alguém aconteceu isso?  

 

Aluno 5: Acho que com todos. 

 

Professora: Mas acham que este experimento é eficaz?  

 

Aluno 2: Sim. Tanto que quando a senhora mostrou os resultados. Ele foi o que mais 

modificou a opinião das pessoas. Eu até sabia que a gente libera gás carbônico, mas não 

tinha noção de nada a respeito do pH. Para ser sincero, nem sabia o que era pH. Acho que 

faltei essa aula ou dormi nas explicações. 

 

Professora: E os demais experimentos? Gostaria muito de poder ouvir todos. 
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Aluno 1: Professora, o segundo eu até achei legal, mas meus colegas ficaram me 

encarnando que eu estava segurando na bola. 

 

Professora: Mas o que você achou em termos didáticos? Este experimento o auxiliou a 

compreender o conteúdo? 

 

Aluno 1: Sim. Tanto que eu acertei a resposta. 

 

Professora: Que bom! E sobre o experimento de número 1? Queria ouvir você dizer. 

Ainda não consegui ouvi-lo. 

 

Aluno 4: Achei bem bacana. A maquete ficou bem legal. 

 

Professora: O que vocês acham de aulas com experimentos? 

 

Aluno 2: Eu acho que reforça o que o professor está dizendo na teoria. Aquilo que a gente 

vê, a gente não esquece mais. 

 

Aluno 3: Eu acho legal porque a gente não fica parado. Ficar muito tempo só ouvindo o 

professor falar não é motivador. Ouvi dizer que uma pessoa consegue prestar atenção 

apenas por 1 minuto e meio multiplicado pela sua idade. Ou seja, eu só consigo por um 

pouco mais de 27 minutos. Imagina dar aula para crianças. Se a aula não for dinâmica, 

não prende a atenção da molecada. 

 

Aluno 2: A gente também fica curioso para saber o que acontecerá no final. Todos 

prestam atenção. Achei legal também que um vai ajudando o outro. Mas acho que deve 

ser trabalhoso para o professor. Ele tem que pensar na aula. Levar o material. Às vezes 

tirar do seu próprio bolso. Sabemos que os recursos são poucos. E ainda tem o trabalho 

de separar a turma. A turma também fica um pouco mais agitada. 

 

Professora: ao longo da vivência de vocês, foram poucas aulas práticas ou não? 
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Aluno 2: Então, professora. Foram poucas. Acho que as aulas mais básicas são mais 

fáceis e os alunos ficam quietos. Vai ver que é por isso que são poucos os professores 

fazem. 

 

Aluno 6: Aqui foi a primeira escola que eu tive com laboratório. Mesmo assim, nossa 

turma não cabe lá. Eu penso que uma dessas salas daqui de cima poderiam ser usadas 

como laboratório, já que estão desocupadas. O problema é que não tem pia e nem muitas 

tomadas. Teria que mexer em tudo. Não sei se tem verba para isso. Mas é um caso a se 

pensar. O problema é que temos muitas prioridades. Eu sei que a diretora trabalha duro 

para manter essa escola sempre arrumadinha. Vejo a diferença de quando entrei aqui. 

Comecei aqui na antiga quinta série. Tive alguns problemas com faltas e perdi dois anos. 

Mas era tudo bem diferente. Eu sei que ainda há muito que fazer. A fachada não está 

legal. A pessoa que vê da rua não tem uma visão muito boa do colégio. Quando entra, vê 

que está tudo direitinho. A direção é caprichosa. Sei que não é fácil manter esta escola 

com a verba que chega.  

 

Professora: Alguém estudou em algum colégio com laboratório? 

 

Aluno 4: Na minha antiga escola tinha um laboratório, mas ninguém usava. Ele na 

verdade servia para guardar entulho. Um monte de muamba ficava lá. 

 

Professora: Vocês comentaram a respeito da agitação numa aula prática. Como fazer 

para driblar esta questão? 

 

Aluno 3: Então, como eu disse, se todos estiverem ocupados, não haverá motivos para 

ficarem atrapalhando. É igual numa aula teórica. Se a senhora encher o quadro, as pessoas 

vão ficar quietas. Se numa aula prática, o aluno não tiver o que fazer, apenas olhar o 

professor explicar e fazer o experimento, ele irá tumultuar a aula. É preciso interação e 

ocupação. Afinal, mente vazia só arruma problemas. 

 

Professora: Se eu aplicasse uma prova agora, vocês sairiam melhores ou não se eu só 

tivesse explicado? 

 

Aluno 2: Eu diria que os sortudos foram embora. Se soubesse teria ido junto. 
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Aluno 6: Com certeza eu iria me sair melhor. Principalmente questões relacionadas com 

os experimentos que foram aplicados. 

 

Professora: Acham esta metodologia eficiente? 

 

Aluno 6: Qualquer coisa que saia do básico, eu acho legal. O básico é necessário sim. 

Temos que criar o hábito de escrever mais. Ainda mais com a internet que a gente acaba 

comendo algumas letras. Depois a gente tem que escrever algumas palavras que a gente 

nem sabe mais. E ano que vem tem o Enem. Eu já vi que são poucos que vão tentar. 

Afinal, não somos ricos. Temos que trabalhar. São poucos os pais que podem ainda 

segurar a onda e permitir estudar mais um pouco. Então, a gente precisa de conteúdo. Mas 

acho que os experimentos podem nos ajudar a lembrar da matéria. Quantas vezes numa 

prova, eu fico olhando para o professor para lembrar de suas explicações? Ainda mais 

com uma cena inteira de explicações se formando na minha cabeça! 

 

Professora: Vocês acham que os experimentos específicos desta atividade foram eficazes 

para trabalhar o conteúdo de sistema respiratório? 

 

Aluno 1: Achei sim. Como eu já disse, minha pontuação melhorou muito. Fiquei com 

pena da turma que não fez. A senhora vai fazer para eles depois? 

 

Professora: Vou sim. 

 

Aluno 1: Ah sim! 

 

Professora: Quais os pontos negativos destas atividades? 

 

Aluno 3: Acho que a falta de material que vocês não recebem e que dá trabalho. 

 

Professora: Mais alguma observação?  

 

Aluno 1: Acho que só isso mesmo. Tem mais pontos positivos do que negativos. 
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Professora: Todos concordam com o colega? 

 

Neste momento todos consentiram. 

 

Professora: Então me digam os pontos positivos. 

 

Aluno 5: Acho que isso tudo que foi falado: interação, prestar atenção, melhorar o 

rendimento e por aí vai. 

 

Professora: Vocês indicariam esta atividade para outros professores. 

 

Aluno 4: Claro! 

 

Professora: Há alguma questão que vocês queiram acrescentar? 

 

Todos disseram que não. 

 

Professora: Queria mais uma vez agradecê-los do fundo do meu coração. Tenho muitos 

anos formada, mas acho muito importante este feedback de vocês. Irei analisar cada fala. 

Entendam que a contribuição de vocês é para a Fabiana enquanto pesquisadora e para a 

Fabiana enquanto professora. Não entendam mal os demais alunos que não 

permaneceram aqui conosco. Cada um tem os seus motivos. Alguns são falantes nas 

aulas, mas para falar assim acabam sendo muito tímidos. Enfim, muitíssimo obrigada! 

Levarei os resultados e nosso bate papo para os meus colegas, com a percepção de que 

vocês acharam essas atividades significativas.  

 

 

 

 


