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RESUMO 

A necessidade da utilização de recursos didáticos diversificados para o ensino de 
biologia é assunto recorrente na literatura voltada à área. A escolha das 
modalidades didáticas depende de diversos fatores, dentre os quais destacam-se: 
objetivos selecionados, conteúdo, classe, o tempo de aula, os recursos disponíveis. 
Objetivou-se no presente estudo realizar um levantamento acerca da frequência e 
formas de utilização dos laboratórios de Ciências Biológicas por professores de 
Biologia que atuam no ensino médio do Instituto Federal Goiano - Câmpus Urutaí. 
Para a coleta de dados aplicou-se um questionário a 28 alunos, representantes de 
todas as turmas de Ensino Médio Integrado aos Cursos Técnicos em: 
Administração, Agropecuária e Informática. Conclui-se que os laboratórios mais 
conhecidos pelos discentes são os de Anatomia, Biologia Geral e Ensino de 
Biologia. Entretanto, quatro turmas não conhecem nenhum dos laboratórios e a 
turma que mais utilizou os referidos ambientes, esteve por apenas quatro vezes nos 
laboratórios de Ciências Biológicas. Percebe-se ainda que, a frequência de 
utilização destes espaços por alunos do Ensino Médio, nos últimos dois anos, tem 
sido restrita, sendo que os entrevistados demonstram grandes expectativas com 
relação à realização de aulas práticas ao longo de sua formação.  
PALAVRAS-CHAVE: laboratório, ensino de biologia, experimentação 
problematizadora. 
 
 

BIOLOGY TEACHING: CONSIDERATIONS ON THE USE OF LABO RATORIES 
 

ABSTRACT 
The need to use a variety of teaching resources for the teaching of Biology is 
recurring theme in the literature focused on the area. The choice of teaching methods 
depends on several factors, among which are: selected goals, content, class, time of 
the class, the available resources. We aimed up with this work to conduct a survey 
about the frequency and patterns of use of Biological Sciences laboratories for 
Biology teachers who work in the High School of the Instituto Federal Goiano - 
Câmpus Urutaí. To collect datas it was applied a questionnaire to 28 students, who 
are representatives of all classes of Integrated High School to the Technical Courses 
of Management, Agriculture and Information Technology. In conclusion, the best 
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known laboratories by the students are of Biology Teaching, Anatomy and General 
Biology. However, four classes do not know any of the laboratories and the classes 
that more used these environments, were for only four times in the laboratories of 
Biological Sciences. We notice also that the frequency of use of these spaces by the 
High School students in the last two years has been restricted, wherein the 
interviewees demonstrate high expectations with respect to performing practical 
classes throughout his training. 
KEYWORDS: laboratories, Biology teaching, problem-trial. 

 
INTRODUÇÃO 

Vários estudos apontam para a necessidade da utilização de recursos 
didáticos diversificados para o ensino de Biologia (MARANDINO et al., 2009; 
PEDROSO, 2009; LUCAS et al., 2010). No entanto, a escolha da modalidade 
didática adotada pelo professor depende muito do contexto ao qual está inserido, 
devendo-se considerar fatores como: objetivos selecionados, conteúdo, classe, o 
tempo de aula, os recursos disponíveis (KRASILCHIK, 2008). Tal decisão também é 
influenciada “pela sua concepção de escola, ensino, aprendizado; pelo seu 
conhecimento dos conteúdos que deve ensinar” (KRASILCHIK, 2008). 

Além das concepções pedagógicas dos professores relacionadas à utilização 
de atividades práticas e/ou experimentais no ensino de Biologia, algumas 
dificuldades podem influenciar essa tomada de decisão, tais como: excesso de 
termos técnicos que não fazem parte do vocabulário dos alunos; conteúdo 
programático extenso; número reduzido de aulas semanais; falta de preparo por 
parte do professor e falta de estrutura física adequada nas escolas para a realização 
de aulas práticas (OENNING & OLIVEIRA, 2011; ALVES et al., 2014). 

Amplas discussões têm sido estabelecidas acerca da utilização de atividades 
práticas e/ou experimentais como recurso didático (KRASILCHIK, 2008; 
GUIMARÃES, 2009; MARANDINO, 2009; RAMOS et al., 2010; REGINALDO et al., 
2012). Os autores são unânimes ao afirmar que, por meio das atividades 
experimentais, o professor pode contextualizar e estimular seu aluno a envolver-se 
mais na construção do próprio conhecimento. Para compreender a teoria é preciso 
experienciá-la (FREIRE, 1997). “No momento em que o professor conseguir que o 
aluno, além de manipular objetos, amplie as suas ideias, ele estará desenvolvendo 
nesse aluno o conhecimento científico” (REGINALDO, 2012). 

É verdadeira a ideia de que o experimento por si só não possibilita a 
aprendizagem conceitual, fazendo-se necessário que a atividade experimental esteja 
inserida em um contexto, gerando discussões teóricas e estimulando os alunos a 
compreenderem os fatos (CARVALHO & GIL-PÉREZ, 2000; SILVA & ZANON, 2000; 
WYZYKOWKI et al., 2011). A simples repetição de roteiros prontos, de forma 
reducionista, estimula a ideia de que fatos científicos constituem-se em verdades 
inquestionáveis, não contribuindo para a consolidação da aprendizagem (FRAGAL 
et al., 2011). 

Apesar das intensas mudanças na organização social atual, tendo em vista o 
advento de uma infinidade de recursos tecnológicos, é notório que o ambiente das 
salas de aula sofreu poucas alterações no último século. Sobretudo em disciplinas 
relacionadas às Ciências da Natureza, prioriza-se a memorização, o ensino 
fragmentado e desconectado da realidade dos educandos. A experimentação 
investigativa e problematizadora configura-se como potencialmente útil para auxiliar 
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os alunos a refletir sobre suas concepções alternativas e a construir concepções 
mais próximas daquelas relacionadas ao conhecimento científico (FRAGAL et al., 
2011). 

Todos os aspectos apontados devem ser considerados pelos docentes nos 
momentos de planejamento/replanejamento de atividades voltadas para o ensino de 
Biologia. Neste contexto, foi proposto um levantamento acerca da frequência e 
utilização dos laboratórios destinados ao estudo das diversas áreas das Ciências 
Biológicas disponíveis no IF Goiano – Câmpus Urutaí, durante aulas de Biologia dos 
cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio da referida instituição. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 Realizou-se um estudo exploratório, com abordagem quali-quantitativa, a fim 
de identificar o uso dos laboratórios do Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas do Instituto Federal Goiano – Câmpus Urutaí, pelos alunos dos cursos 
Técnicos Integrados ao Ensino Médio. A pesquisa foi realizada durante o mês de 
março de 2015, sendo os dados coletados a partir de análise de documentos e 
aplicação de questionários.  

O IF Goiano – Câmpus Urutaí apresenta uma estrutura física privilegiada, 
ocupando uma extensão de 512 ha, em plena expansão de áreas construídas. A 
instituição tem sido motivo de destaque em nível estadual, por captar recursos 
destinados a equipamentos laboratoriais em diversas chamadas públicas recentes. 
Os laboratórios são utilizados em larga escala por professores e estudantes dos 
cursos superiores em atividades de ensino e pesquisa, podendo também ser 
destinados à realização de atividades práticas e/ou experimentais com os 
estudantes do nível médio.  

Por meio de análise dos documentos, coletou-se informações referentes ao 
número de turmas e modalidades de cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio 
ofertados. Para identificar a frequência e a forma com que as aulas práticas de 
Biologia têm sido conduzidas, foi aplicado um questionário idêntico aos 
representantes e vice representantes de cada uma das 14 turmas, contendo 11 
questões, sendo 2 discursivas e 9 objetivas. As questões versavam sobre o número 
de visitas aos laboratórios, assim como os assuntos tratados nessas visitas, a 
qualidade das aulas práticas e as expectativas dos alunos para futuras aulas nestes 
ambientes. Os laboratórios apresentados nos questionários foram aqueles voltados 
ao estudo de Ciências Biológicas em funcionamento no IF Goiano – Câmpus Urutaí, 
sendo as opções: Laboratório de Biologia Geral, Laboratório de Genética e Biologia 
Molecular, Laboratório de Nematologia Agrícola, Laboratório de Ensino de Biologia, 
Laboratório de Zoologia, Laboratório de Anatomia, Laboratório de Biotecnologia e o 
Biotério. 

Os dados coletados foram estruturados em planilhas do Microsoft© Excel 2013 
a fim de permitir uma interpretação horizontal e vertical das repostas. Para as 
questões objetivas foi realizada a análise por meio de estatística descritiva e a 
análise das questões discursivas teve como referência a interpretação qualitativa de 
conteúdo temático (BARDIN, 1970).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A partir da análise de documentos disponibilizados pela secretaria, identificou-

se que o Câmpus oferece os cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio em 
Administração, Agropecuária e Informática, sendo estes já consolidados. Tais cursos 
apresentam a divisão de turmas e séries descritas no Quadro 1. 

 

QUADRO 1. Distribuição de turmas por série, dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino 
Médio, consolidados em 2015, do IF Goiano-Câmpus Urutaí 

Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio 
Série 

Administração Agropecuária Informática 

1º ano -- 3 2 

2º ano 1 2 1 

3º ano 1 3 1 

Total de turmas 2 8 4 

 

Considerando-se que os cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio no IF 
Goiano – Câmpus Urutaí têm duração de três anos e que alunos de todas as turmas 
foram entrevistados, foi possível a obtenção de dados relativos à realização de aulas 
práticas nos Laboratórios de Biologia ao longo dos anos de 2013, 2014 e primeiro 
bimestre de 2015. Por meio do presente estudo, foi possível descrever a frequência 
de utilização dos laboratórios pelos professores de Biologia que atuaram na 
educação básica da referida instituição ao longo do período descrito. 

Os alunos foram questionados com relação ao número de vezes em que sua 
turma já esteve nos laboratórios de Biologia. A Figura 1 contém o resultado a tal 
questionamento, explicitando a baixa frequência de utilização destes ambientes 
pelos professores da área. 

 

 

FIGURA 1. Frequência que as turmas dos cursos Técnicos 
Integrados ao Ensino Médio do IF Goiano – Câmpus 
Urutaí foram aos laboratórios de Ciências Biológicas. 
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Das 14 turmas pesquisadas, quanto nunca foram a nenhum dos laboratórios 

da instituição. Dentre as turmas que já foram, nenhuma esteve mais que 4 vezes 
nos ambientes laboratoriais. Os resultados evidenciam que as atividades dentro de 
sala de aula são priorizadas pela grande maioria dos profissionais, “na prática 
docente, as aulas teóricas ocupam boa parte da carga horária, e as aulas práticas 
são programadas conforme a disponibilidade de fatores como: laboratórios com 
materiais disponíveis, técnicos de laboratório e, muitas vezes, espaço físico” 
(BEREZUK & INADA, 2010).  

Cada turma possui, de acordo com a matriz curricular dos referidos cursos, 
duas aulas semanais de Biologia que, normalmente acontecem de forma geminada. 
Sendo assim, o professor tem contato com cada turma apenas uma vez por semana, 
o que pode ser um fator limitante para uma maior frequência de utilização dos 
laboratórios. Deve-se considerar ainda que existe um planejamento anual que deve 
ser seguido pelos professores que, muitas vezes por falta de tempo, não conseguem 
abordar todos os assuntos presentes neste plano. Além disso, os Laboratórios de 
Biologia não possuem profissionais da área técnica para atuarem durante a 
preparação, execução e organização dos ambientes nas atividades práticas, sendo 
estas atribuições do docente. 

Dentre os laboratórios mais conhecidos, destacam-se os de Ensino de 
Biologia, Biologia Geral, Anatomia e de Zoologia. Deve-se salientar que o curso 
técnico em Agropecuária tem inclusa em sua matriz curricular disciplinas específicas 
à área de atuação do curso e que as aulas de anatomia foram ministradas em uma 
destas disciplinas, que estuda anatomia de animais de grande porte. Um dos 
entrevistados salientou a participação dos estagiários do curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas da instituição que, durante as atividades relativas ao Estágio 
Supervisionado, podem desenvolver atividades dentro da própria instituição. Ao 
longo do ano de 2014, diversas aulas práticas foram acompanhadas por eles. 
Durante a regência e desenvolvimento de projeto educativo, os licenciandos atuam 
juntamente com os professores regentes, com a proposta de dinamizar as aulas. Os 
laboratórios de Nematologia, Genética e Biologia Molecular e Biotério são utilizados 
especificamente para o desenvolvimento de pesquisas aplicadas, sendo pouco 
provável que os professores do ensino médio busquem atividades de apoio 
pedagógico em tais ambientes. 

Além de os laboratórios de Ensino de Biologia, Biologia Geral, Anatomia e 
Zoologia serem os mais conhecidos pelos alunos, são também os que eles tiveram 
maior quantidade de aulas (Figura 2), o que evidencia que, a existência de um 
espaço específico para o desenvolvimento de atividades voltadas ao ensino, 
desenvolvidas por professores e alunos dos cursos de licenciatura da instituição, 
têm influenciado positivamente na utilização de recursos didáticos diversificados 
destinados ao Ensino Médio. Considera-se ainda que, dentre as diversas áreas da 
Biologia, as Ciências Morfológicas são as que mais têm explorado as atividades 
práticas no IF Goiano-Câmpus Urutaí. O uso de microscópios e as aulas de 
anatomia foram as atividades mais citadas pelos respondentes.  
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FIGURA 2. Laboratórios de Ciências Biológicas do IF Goiano – Câmpus 

Urutaí utilizados em aulas práticas para alunos dos cursos 
Técnicos Integrados ao Ensino Médio. 

 

Ao analisar se há ocorrência de atividades experimentais problematizadoras, 
fica evidente que as aulas práticas demonstrativas constituem a única modalidade 
didática utilizada na instituição (Tabela 1). Percebe-se ainda que as aulas 
expositivas estão sempre ou quase sempre associadas às atividades práticas 
realizadas o que evidencia que os professores adotam a postura de utilizarem as 
atividades práticas para comprovarem fatos anteriormente descritos. Deve-se 
considerar que, para que o professor consiga desenvolver atividades experimentais 
problematizadoras, necessita de um longo tempo de planejamento, além de exigir 
experiência por parte do docente. “Existe a necessidade de uma re-leitura da 
importância da atividade experimental, no sentido de ser vista como processo 
essencial para a aprendizagem, entendendo que o ensino, a ação reflexiva e a 
investigativa estão imbricadas” (JESUS, 2011, p.7). Tal processo exige intensa 
dedicação por parte do docente, passando também por aspectos relacionados às 
concepções pedagógicas do mesmo. 
 

TABELA 1.   Frequência em que os professores seguiram apenas protocolos durante as 
aulas práticas 

Frequência % de alunos 

Sempre 43,5 

Quase sempre 13,0 
Às vezes 8,6 

Quase Nunca 4,3 

Nunca 4,3 
Não responderam 26,1 
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Como os professores de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, componentes 
do quadro de profissionais do IF Goiano – Câmpus Urutaí, atuam desde a educação 
básica até a pós-graduação, o tempo de dedicação para o 
planejamento/replanejamento e execução desta modalidade didática torna-se 
escasso, podendo ser um dos motivos pelos quais as atividades demonstrativas são 
predominantes. Apesar deste fato, a maioria dos respondentes afirma que os 
professores sempre ou quase sempre associam explicações do que foi observado 
no laboratório à teoria estudada em sala de aula (Tabela 2), o que constitui-se como 
aspecto positivo. 
 
TABELA 2.  Frequência em que as atividades práticas foram discutidas pelos 

professores a partir dos resultados obtidos 

Frequência % de alunos 

Sempre 30,4 

Quase sempre 13,0 

Às vezes 8,6 

Quase Nunca 4,3 

Nunca 21,7 

Não responderam 21,7 

 
O tempo reduzido de aulas de Biologia pode ser uma das possíveis 

explicações para tal fato. Cada turma possui duas aulas semanais da disciplina, ao 
longo de todo o ensino médio, que se caracteriza por turmas bastante numerosas. 
Sendo assim, quando questionados sobre a quantidade de aulas destinadas a cada 
prática, 43,4% responderam que 2 aulas são utilizadas e 30,4% responderam que 
uma aula é utilizada. Para 34,8% dos alunos respondentes, os professores sempre 
ou quase sempre dividiam as turmas para aulas práticas.  

Apesar da baixa frequência da realização das atividades práticas e/ou 
experimentais e de ter sido constatado que, quando realizadas na instituição 
pesquisada, são meramente descritivas, todos os respondentes concordam que esta 
modalidade didática os auxilia para melhor compreensão dos conteúdos estudados. 
Também foi unânime a opinião de que as aulas foram boas ou muito boas. Os 
anseios dos alunos justificam-se por ser inegável que as aulas práticas, de fato, 
podem contribuir para a apropriação de conhecimentos em Biologia,  

“As aulas experimentais são essenciais para que os alunos tenham um 
aprendizado eficiente e estruturado em diversos cursos, principalmente na 
área das Ciências e Biologia, pois somente neste tipo de aula os alunos 
utilizam os materiais, manuseiam equipamentos, presenciam fenômenos e 
organismos que podem ser observados a olho nu ou com a ajuda de 
microscópios. Além disso, nas aulas práticas, os alunos avaliam resultados, 
testam experimentos e, assim exercitam o raciocínio, solucionam problemas 
e são estimulados ao desafio” (BEREZUK e INADA, 2010, p.207). 

A última questão foi discursiva e deixou os entrevistados livres para exporem 
suas expectativas com relação às aulas práticas de Biologia ao longo do Ensino 
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Médio. As colocações evidenciaram a insatisfação dos estudantes em relação à 
frequência desta modalidade didática. Uma resposta, em especial, merece reflexão: 
“espero ver mais coisas práticas e não somente anotações em papéis”. É uma 
resposta que desafia os professores no sentido de buscarem metodologias que 
fujam às tradicionais técnicas que priorizam memorização e conduzam o estudante a 
ser corresponsável por seu aprendizado. É também uma provocação no sentido de 
que o professor deve ser um profissional em constante formação, buscando 
atualizar-se frente aos anseios de seus alunos, para que realmente exerça seu papel 
de agente transformador da sociedade. 
 

CONCLUSÃO 
Os laboratórios relacionados às Ciências Morfológicas e o de Ensino de 

Biologia são os mais conhecidos e utilizados por professores de Biologia atuantes 
nos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do IF Goiano – Câmpus Urutaí. 
Percebe-se ainda que, a frequência de utilização destes espaços por alunos do 
Ensino Médio, nos últimos dois anos, tem sido restrita, sendo que os respondentes 
demonstram grandes expectativas com relação à realização de aulas práticas ao 
longo de sua formação. 

Dentre as turmas analisadas, quatro não conhecem nenhum dos laboratórios 
e a turma que mais utilizou os referidos ambientes, esteve por apenas quatro vezes 
nos laboratórios de Ciências Biológicas. Sempre ou quase sempre são associadas 
aulas teóricas e explicações sobre os assuntos abordados em aulas práticas, porém 
as atividades são realizadas à partir de roteiros pré-estabelecidos pelo professor. A 
presença de atividades experimentais problematizadoras não foi identificada. 

Tais resultados apontam que a não utilização de atividades práticas no ensino 
de Biologia priva os estudantes da educação básica de uma visão mais ampla 
relacionada às estruturas e fenômenos biológicos, fazendo com que as aulas de 
Biologia tornem-se previsíveis e monótonas. Sugere-se que a realização de aulas 
práticas e experimentais seja estimulada entre os professores atuantes na educação 
básica, com a finalidade de aproximar os conteúdos teóricos da realidade dos 
educandos. 
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