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RESUMO
A apropriação do conhecimento teórico e prático pelo aluno pode estar relacionada com a experimentação no Ensino de
Ciências. Autores como Krasilchik (2008), Rosito (2008), entre outros, relatam a importância de atividades práticas no
contexto escolar, auxiliando o ensino-aprendizagem dos conteúdos. Desta forma, realizamos um trabalho com os alunos
do Oitavo  ano  do  Ensino  Fundamental  do  Colégio  Estadual  Almirante  Tamandaré  de  Cruzeiro  do Oeste  –  PR.  A
pesquisa de cunho investigativo, teve por objetivos averiguar sobre o efeito de atividades práticas no Ensino de Ciências,
em conteúdos de corpo humano e saúde. Foram aplicados questionários antes e depois das atividades experimentais,
abordando conteúdos sobre o Sistema Respiratório, verificando o interesse, motivação e aprendizagem dos alunos. As
respostas  das  questões  analisadas  indicaram que  esta  proposta  de  ensino  possibilita  um melhor  envolvimento  do
estudante com o conteúdo, interpretando ideias sobre observações e fenômenos, tendo o propósito de apropriação do
conhecimento. Essas aulas ainda possibilitam a interpretação de resultados e a reflexão sobre as implicações destes
sobre a saúde e uma melhor qualidade de vida. Discussões a respeito da objetividade das aulas práticas, a validade das
mesmas como fator motivacional, bem como o seu uso coerente foram feitas. A avaliação que se faz do estudo mostra
que apesar das críticas, o desenvolvimento de aulas práticas, bem como outras atitudes motivadoras, mesmo que de
forma simples e não contínua, interfere positivamente nas opiniões que os estudantes possuem em relação a disciplina
de ciências e os conteúdos de corpo humano e saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Corpo Humano e saúde; Ensino de Ciências; Experimentação.

1 INTRODUÇÃO

A  educação  nacional  busca  de  forma  constante,  formar  indivíduos  críticos  e  reflexivos
atuantes  na  sociedade,  sendo  mediadora  do  acesso  ao  conhecimento  científico  e  tecnológico,
ampliando assim, a bagagem de conhecimento e interação do aluno ao mundo a qual pertence. Nas
Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), destacamos uma das funções da escola para
com o seu aluno: “A formação geral que a escola deve dar aos seus alunos tem como meta ampliar
a compreensão que eles têm do mundo em que vivem” (BRASIL, 2006, p.50). 

Para  que  haja  uma  formação  crítica  desse  indivíduo  e  ampliação  dos  conhecimentos
científicos  e  tecnológicos,  o  ensino  de  Ciências  se  faz  de  fundamental  importância  na  grade
curricular de ensino desse aluno, pois assim o permite: 

Compreender a natureza como um todo dinâmico,  sendo o ser  humano parte integrante e
agente  de transformações do  mundo em que vive;  identificar  relações entre  conhecimento
científico, produção de tecnologia e condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução
histórica; formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir de
elementos das Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes
desenvolvidos no aprendizado escolar; saber utilizar conceitos científicos básicos, associados a
energia,  matéria,  transformação,  espaço,  tempo,  sistema,  equilíbrio  e vida;  saber combinar
leituras, observações, experimentações, registros, etc., para coleta, organização, comunicação
e discussão de fatos e informações; valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica
e cooperativa para a construção coletiva do conhecimento; compreender a saúde como bem
individual  e  comum que deve ser  promovido pela ação coletiva;  compreender a tecnologia
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como  meio  para  suprir  necessidades  humanas,  distinguindo  usos  corretos  e  necessários
daqueles prejudiciais ao equilíbrio da natureza e ao homem (BRASIL, 1997, p. 31)

Conforme  a  citação  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCNs,  1997),  o  ensino  de
ciências  está  dissociado  ao  cotidiano  do  indivíduo,  levando-o  a  refletir  sobre  suas  ações  e
transformações no universo. Em meio há tantos objetivos propostos pelos PCNs, destacamos o uso
de experimentações,  observações e leituras associadas à aprendizagem e consequentemente a
ampliação de conceitos para possíveis discussões de caráter científico. 

Aulas  práticas  ou  com  experimentos,  podem  facilitar  as  formas  de  representações  dos
conteúdos e a apropriação do conhecimento científico do indivíduo. Um dos conteúdos estruturantes
indicados  para  as  Ciências  no  Ensino  Fundamental,  previsto  nas  Diretrizes  Curriculares  da
Educação  Básica  –  Ciências  (2008)  são  os  Sistemas  Biológicos.  Este  conteúdo  contempla  os
sistemas fisiológicos do organismo humano, como por exemplo, respiração, digestão, locomoção e
sua comparação aos demais seres vivos. Compreende-se assim, o quanto é válido a sua inserção
nas aulas de ciências, permitindo para além da teoria, o conhecimento prático da própria fisiologia
corporal. Para Zamunaro (2006) as ciências contribuem para a melhora na qualidade de vida e de
saúde, permitindo, portanto que o aluno saiba compreender mais sobre a ciência, diagnosticando e
propondo soluções para seus problemas, utilizando-se da teoria apreendida na escola.

A experimentação no ensino de ciências é algo que há muito tempo vem sendo discutido por
diversos especialistas da área e que chegam a um consenso de que há vários argumentos para
justificar a sua inserção no processo de ensino-aprendizagem. A experimentação muitas vezes tem
auxiliado  no  desenvolvimento  dos  conteúdos,  mas  deve-se  ficar  atento,  para  que  o  aluno  não
apenas  execute  os  procedimentos  escritos  nos  protocolos  experimentais,  sem  refletir  sobre  a
atividade que está fazendo (GIANI, 2010).

As  atividades  práticas  em  aulas  de  ciências  contribuem  para  o  processo  de  ensino
aprendizagem, pois permitem uma maior interação entre o professor - aluno, sedo que na maioria
das vezes proporciona a oportunidade de um planejamento conjunto e o uso de estratégias de
ensino que podem levar a uma melhor compreensão dos processos das ciências (ROSITO, 2008).

A prática quando utilizada apenas para “provar” leis ou teorias, descaracterizam o ensino de
ciências (KRASILCHIK, 1996). Para Krasilchik (2008) entre as diferentes metodologias de ensino
como aulas expositivas, demonstrações, excussões, discussões, aulas e projetos, as duas últimas
são mais satisfatórias, pois o tipo de metodologia desperta e atrai o interesse dos alunos, assim
como lhes envolve em investigações científicas. Além disso, desenvolve a capacidade de resolver
problemas, aumenta a capacidade de compreender conceitos básicos e desenvolve habilidades.

As atividades práticas podem melhorar a dinâmica das aulas de ciências, permitindo que os
estudantes vejam a teoria acontecendo, sendo uma boa forma de ilustrar a matéria e despertar a
curiosidade, divertindo e quebrando a monotonia das aulas expositivas. Diante disso, o educador
também reconhece uma melhor apropriação de conceitos pelos alunos, que até então eram difíceis
de serem assimilados pelos mesmos (RABONI, 2000).

Aulas  práticas  ou  experimentais  muitas  vezes  podem  ser  realizadas  em  um  espaço
específico, como em um laboratório, por exemplo. Os laboratórios de ciências são locais essenciais
para as aulas práticas. Porém, muitos professores não optam por utilizar o laboratório, pois afirmam
que  não  há  material  adequado  e  suficiente  para  desempenhar  a  prática,  tempo  hábil  para  a
preparação das aulas, falta de segurança para controlar a classe entre outros motivos. 

No entanto, as aulas de ciências podem ser desenvolvidas com atividades práticas que não
necessitem de equipamentos ou laboratórios sofisticados, a qual não é a realidade na maioria das
escolas (BIZZO,  2009).  Com um pouco de criatividade e esforço, o educador pode desenvolver
experimentos com reaproveitamento de materiais ou utilizar produtos de baixo custo, que podem dar
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o mesmo resultado que o esperado. A autora  Krasilchik (2008) coloca a importância de um bom
planejamento das atividades práticas, que exigem organização e preparo, para que se obtenha o
melhor  resultado  possível  dessas  aulas,  desse  modo  “(...)  tão  prejudicial  como  não  dar  aulas
práticas é fazê-lo de forma desorganizada, em que os estudantes, sem orientação, não sabem como
proceder, ficando com uma visão deformada do significado da experimentação no trabalho científico”
(KRASILCHIK, 2008, p.86). 

O autor Moraes (2008) destaca a importância de não desvincular a prática da teoria, tantos os
resultados  obtidos  em  laboratório  como  o  aprendizado  adquirido  em  sala  de  aula  devem  se
complementar, pois as atividades experimentais realizadas sem integração com uma fundamentação
teórica não passam de ativismo. 

Na  literatura,  diversos  autores  como  Rosito  (2003),  Krasilchik  (2008)  Bizzo  (2009)
demonstram  êxito  no  processo  ensino  aprendizagem,  reconhecendo  que  atividades  práticas
organizadas didaticamente, contribuem para a construção do conhecimento. Portanto, para que os
conteúdos disciplinares agucem a curiosidade e o interesse dos alunos é necessário vincular os
conteúdos teóricos com a prática para que os conteúdos de corpo humano e saúde sejam mais
atrativos aos estudantes, que em muitas circunstâncias, memorizam alguns termos científicos, sem
saber qual a sua aplicação real no seu contexto. 

As novas metodologias educacionais tendem a relacionar os conteúdos apreendidos em sala
de aula, com aquilo que o aluno vivencia em seu dia a dia. No que diz respeito ao ensino de ciências
na área de fisiologia humana, os alunos tem dificuldades de relacionar os conteúdos vistos em sala
de aula com o cotidiano, talvez pela complexidade da nomenclatura científica e a imensa quantidade
de termos específicos utilizados (AQUINO e BORGES, 2009). Nesse sentido, muitas vezes as aulas
acabam sedo desmotivadas, o que leva a um baixo rendimento escolar da disciplina. 

As  aulas  práticas  ou  de  experimentação  também  podem  ser  realizadas  em  equipe,
possibilitando a desenvoltura dos alunos quanto à coordenação para a distribuição e organização
das atividades, oportunidade para o planejamento, o trabalho em equipe e a socialização (GALIAZZI
et al, 2001).

Nesse  sentido  esse  trabalho  tem  como  proposta  refletir  sobre  as  aulas  experimentais  e
verificar  as  suas  contribuições  para  o  conhecimento  do  aluno.  Através  da  realização  de  dois
experimentos e aplicação de questionários aos alunos analisar o nível de aproveitamento dessas
aulas práticas e sua eficácia. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho é caráter descritivo com implementação de aulas práticas simples na disciplina de
ciências,  sobre os conteúdos de corpo humano. A execução dos experimentos ocorreu com os
alunos de três  Oitavos anos do Colégio  Estadual  Almirante  Tamandaré,  do  período matutino  e
vespertino.

O colégio Almirante Tamandaré está localizado na zona urbana de Cruzeiro do Oeste -
Paraná, e oferta os ensinos Fundamental, Médio e Profissionalizante. Atende 1400 estudantes das
classes baixas e médias do município. Os estudantes dos três Oitavos anos possuem faixa etária de
13  anos  de  idade  sendo  distribuídos  proporcionalmente  entre  os  sexos.  Os  estudantes  são
participativos  e  críticos  em relação às  atividades desenvolvidas  em sala  de  aula  e  manifestam
entusiasmo ao realizar atividades diferentes das convencionais:  como aulas em sala, exercícios,
leituras entre outros.  Quanto à frequência os estudantes  do período vespertino apresentam um
pouco menos de assiduidade, pois alguns são do meio rural e por diferentes motivos tendem a faltar
mais as aulas.
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As atividades foram desenvolvidas com três turmas diferentes dos oitavos anos, totalizando
100 estudantes: 1) Turma A - período matutino - 36 estudantes; 2) Turma B - período matutino - 33
estudantes; 3) Turma F - período vespertino - 31 estudantes. 

A aplicação das aulas práticas aconteceu no período da disciplina de ciências  de cada
turma.  No  decorrer  deste  trabalho  de  intervenção,  foram  desenvolvidos  com  os  alunos  dois
experimentos relacionados à matéria de ciências do oitavo ano que abrangem conteúdos de corpo
humano. Esses experimentos foram realizados no laboratório de ciências do colégio e na própria
sala de aula. Em determinados conteúdos referentes ao planejamento escolar, foi primeiramente
explanado regularmente a teoria  a respeito do assunto e posteriormente foram desenvolvidas e
aplicadas práticas a fim de avaliar a aceitabilidade do método perante os estudantes.

Essas aulas experimentais são metodologias ativas que como estratégia de ensino, tem o
objetivo  de  motivar  o  estudante  fornecendo-lhes  informações  e  proporcionando  a  produção  do
conhecimento, pois o estudante é instigado a resolver determinado impasse e então é capaz de
relacionar o conteúdo apreendido aos conceitos prévios, ou seja, o conteúdo novo deve apoiar-se
em estruturas cognitivas já existentes.

Para o desenvolvimento da atividade os estudantes foram divididos em quatro bancadas que
variavam entre seis a oito estudantes por grupo, dependendo da quantidade de estudantes por série.
Antes da execução do experimento  foram propostas questões para discussão,  onde se buscou
encaminhar e orientar os debates nas bancadas. Foi iniciado o trabalho utilizando em um primeiro
momento,  questionamentos  em  forma  de  problematização  inicial,  onde  foram  apresentadas
situações para discussão com os estudantes. Mais do que simples motivação para se introduzir um
conteúdo específico,  procurou-se realizar  a ligação desse conteúdo com situações reais que os
estudantes conhecem e presenciam, em relação ao corpo humano e saúde. 

A primeira prática desenvolvida foi a construção de uma maquete que representa um pulmão
artificial.  Esta  prática  tem  o  objetivo  de  facilitar  a  compreensão  de  como  são  realizados  os
movimentos respiratórios de inspiração e expiração. Ela possibilita a percepção de como o processo
ocorre através da pressão feita nas paredes da garrafa PET que representa a caixa torácica e os
movimentos feitos pela bexiga colocada no fundo da garrafa que representa o músculo diafragma.
Com esses movimentos feitos,  percebe-se a entrada de ar  nas bexigas internas que seriam os
pulmões que se inflam com a diminuição da pressão interna e se esvaziam com a compressão das
paredes da garrafa ou do “diafragma”, e consequentemente o aumento da pressão interna faz as
bexigas esvaziarem. 

Com a realização dessa atividade que utiliza materiais simples,  é  possível  os estudantes
observarem  o  funcionamento  do  sistema  respiratório,  reconhecendo  os  órgãos  envolvidos  na
respiração, e identificar a importância do diafragma e da caixa torácica no processo respiratório.

Ainda neste mesmo conteúdo de respiração humana, desenvolveu-se uma segunda prática
que possibilitou os estudantes a reconhecerem que no ar expirado, existe uma maior concentração
de Gás Carbônico (CO2), do que no ar inalado. Nesse procedimento foi utilizado o indicador Azul de
Bromotimol e uma base, o Hidróxido de Cálcio (Ca(HO)2). Na presença de Ca(HO)2, o indicador em
solução aquosa revela-se na cor azul, porém quando os estudantes assoprarem o ar provindo da
expiração que contém uma concentração de maior de CO2, esse gás reage com a água e forma o
H2CO3 (ácido carbônico), que faz o indicador alterar a sua cor para verde claro.

Pra o desenvolvimento dessas aulas, foi elaborado um roteiro o qual os estudantes tiveram
que executá-lo, analisar os resultados e responder algumas questões, que tiveram por objetivo a
reflexão sobre o experimento,  a fixação da teoria e ainda possibilidade dos estudantes fazerem
análises de algumas concepções que observaram.
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O desenvolvimento das práticas foi desenvolvido em grupos nas suas respectivas bancadas,
no  entanto  os  questionários  aplicados  antes  e  após  os  experimentos  foram  respondidos
individualmente. Os questionários continham questões similares que tem o objetivo de diagnosticar
as  habilidades  processuais  ligadas  ao  conhecimento  científico  que  observará  a  motivação,  o
envolvimento nas tarefas, a autoestima, o interesse e apropriação de conceitos.

Os  estudantes  responderam a  dois  questionários  baseado  em uma  escala  crescente  de
pontuação. As perguntas especificam seu nível de concordância. Para tanto, o estudante assinalou o
seu conceito  para  cada afirmação do questionário  aplicado.  Desta forma a  nota 5  refere-se ao
conceito  ótimo,  4  para  bom,  3  para  regular,  2  para  ruim  e  1  para  péssimo.  Os  questionários
continham questões similares que foram respondidas antes e depois da prática. Para esse tipo de
procedimento,  foi  utilizado o  método de Santos  (2008)  que utilizou questionários  similares  para
avaliar a eficácia do ensino de física para estudantes do Ensino Médio. Quanto maior o valor da
resposta para a questão, maior a concordância da mesma em relação à atividade desenvolvida e/ou
melhor a opinião do estudante em relação a atividade em questão.

Os resultados obtidos através dos questionários aplicados aos estudantes em cada uma das
aulas experimentais foram analisados e expressos em forma de gráfico. Os gráficos apresentam o
valor da média para cada resposta dos questionários aplicados. A escala foi proposta entre 1 a 5
sendo que quanto mais próximo de 5, maior a positividade em relação ao desenvolvimento das
atividades.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para o primeiro experimento -  Pulmão na garrafa pet  -  foi  solicitado aos estudantes que
providenciassem materiais simples como, por exemplo, garrafas pet e bexigas. O experimento foi
realizado no laboratório  do colégio,  sendo que os alunos montaram individualmente  a maquete
representando o pulmão. Posteriormente, foi solicitado que puxassem a bexiga da base para baixo e
então, soltarem. Também foi solicitado para comprimirem delicadamente as laterais da garrafa pet e
então observarem o movimento das bexigas que estavam no interior da garrafa. Esses movimentos
representaram os movimentos do músculo diafragma e  da caixa  torácica  que fazem a pressão
interna  aumentar  ou  diminuírem,  permitindo  que  o  ar  entre  ou  saia  dos  pulmões.  As  bexigas
representaram os movimentos respiratórios.

A aplicação do experimento relacionado ao pulmão artificial, cujo objetivo foi desenvolver a
capacidade de compreender o mecanismo da inspiração e expiração, foi satisfatório para a maioria
dos estudantes. Analisando as respostas dadas após o experimento, para a primeira pergunta (Esta
aula aumenta de alguma forma o seu conhecimento?) a média das notas dadas foi de 4.64, ou seja,
68.7% dos estudantes deram conceito ótimo para esta pergunta, presumindo que a aula atendeu as
expectativas e melhorou significativamente o conhecimento que até então ele teria adquirido nas
aulas teóricas. Em relação a questão 2 ( Os conceitos estudados nesta aula poderiam ser aplicados
para melhorar a sua saúde?) a média das notas foi de 4.19, ou seja, menor em relação a nota dada
no questionário aplicado antes do experimento que foi  de 4.49.  As questões, como já discutido
anteriormente, não são iguais, mas possuem similaridade, portanto nesta questão os estudantes
acreditam que a aplicação desses conhecimentos adquiridos depois do experimento são um pouco
menores que até então acreditavam.

Na questão 3 (Você vê alguma importância do tema da aula no seu dia-a-dia?) a média foi de
4.24, muito próxima de 4.23 do questionário 1, presumindo-se que o assunto é importante no seu
cotidiano, no entanto não houve diferença significativa nesta média. Já na questão 4 (Como você
avalia o aprendizado de ciências nesta aula?) com média de 4.56, superior a do questionário 1 que
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foi de 4.09, presume-se que esta metodologia é bem aceita pelos estudantes em seu aprendizado. A
questão 5 (Demonstrações experimentais podem auxiliar no aprendizado dos conceitos de corpo
humano e saúde?) teve média 4.4 também indica que os estudantes tem boa aceitação a respeito
dessa metodologia.

A  última  questão  a  respeito  deste  primeiro  experimento,  (Qual  a  sua  avaliação  no
desenvolvimento desta aula?) teve média 4.52, um pouco mais baixa em relação ao questionário 1
que foi de 4.54, talvez isso possa ser explicado pela grande expectativa que os estudantes tinham
em relação ao experimento. Porém, para a escala de 5 pontos, essa metodologia de ensino se faz
relevante. 

Gráfico 1 – Notas sobre o experimento do Pulmão na garrafa pet
Fonte: Questionários aplicados antes (barra azul) e após (barra vermelha) a aula prática. 

Na  realização  do  segundo  experimento  “Sopro  Mágico”,  o  objetivo  principal  era  fazer  o
estudante reconhecer a presença dos diferentes gases no processo respiratório. Desse modo, por
meio da prática é possível entender o processo mecânico das trocas gasosas que acontece ao nível
dos alvéolos pulmonares.

No ar expirado, a concentração de gás carbônico é bem maior do que a do ar inspirado,
devido às moléculas de gás carbônico produzidas na respiração celular se difundirem no sangue e
desse para o alvéolo, sendo eliminado na expiração.

Em relação às funções químicas podemos ter soluções ácidas e alcalinas. Para determinar se
a  solução  tem  um  pH  acima  ou  abaixo  de  7  (neutro)  usa-se  equipamentos  (pHmetros),  fitas
indicadoras ou soluções indicadores do pH. Uma das soluções que podem ser utilizadas é o azul de
bromotimol, um indicador de alcalinidade, sendo que na presença de uma base ele se apresenta na
cor azul e em meio ácido a solução fica amarelada.

O gás carbônico é ligeiramente solúvel em água, e quando soprado na solução que contém
azul de bromotimol, reage com a água e forma o ácido carbônico que altera a solução indicadora de
pH, de azul para amarela.

CO2(g)   +   H2O(l)          H2CO3(aq)
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   Gás Carbônico + Água           Ácido Carbônico

Após deixar pronta a solução de hidróxido de cálcio e azul de bromotimol, foi explicado alguns
conceitos sobre ácidos e bases. Em uma amostra da solução, foi injetado ar com uma bomba de
encher pneu de bicicleta, durante 2 minutos e não houve nenhuma alteração da solução. A partir
dessa demonstração foi  discutido com os alunos sobre a composição de ar atmosférico, e o ar
inspirado e expirado por uma pessoa. (Tabela 1).

Tabela 1 - Composição gasosa no ar inspirado e no ar expirado na respiração humana
Gases % no ar inspirado % no ar expirado
Nitrogênio (N2) 79,0 79,0
Oxigênio 20,9 14,0
Carbônico 0,03 5,6

Fonte: Amabis e Martho, (2004)

Nessa  proporção  é  interessante  observar  a  pequena  taxa  de  gás  carbônico  atmosférico
presente no ar que foi injetado na amostra, não foi suficiente para alterar a cor da solução. 

Posteriormente  as  amostras  foram  separadas  em  copos  plásticos  com  canudos  foram
distribuídas nas bancadas para cada um dos estudantes, que após a determinação eles começaram
a soprar. Após aproximadamente uns 40 segundos, as soluções começaram a mudar de cor, isso
causou instantânea surpresa nos estudantes, pelo simples fato de que solução mudou de cor devido
ao seu sopro. Terminado a atividade onde todas as soluções haviam mudado de cor, os estudantes
puderam fazer as suas conclusões a respeito da composição dos gases que participam do processo
respiratório e então responder ao segundo questionário.

Analisando a média das respostas dadas pelos estudantes para este experimento, é possível
perceber que na primeira questão houve um aumento de 0.55 na média das notas, presumindo que
houve uma melhora significativa dos estudantes a respeito deste conteúdo. Para a segunda questão
houve  uma  diminuição  de  apenas  0,05  implicando  em  que  os  estudantes  pouco  aplicam  os
conhecimentos dessa aula para melhorar a sua saúde. Para a questão 3 houve um aumento de 0,2
na média das notas, isso indica que os estudantes tem possibilidade de aplicar os conhecimentos
dessa aula em sue dia-a-dia. Para a questão 4 o aumento da média foi de 0.64, isso equivale ao
aumento de 12.8% no conceito dos estudantes, pois eles acreditam ter melhorado significativamente
os seus conhecimentos em relação ao que tinham aprendido antes, apenas na teoria.

Na questão 5 houve um aumento  pouco significativo,  apenas 0,03 pontos,  refletindo que
demonstrações experimentais são importantes na aprendizagem. Para a questão 6 os estudantes
diminuíram em 0,05 pontos, talvez por que os estudantes consideraram os conteúdos do corpo
humano e saúde (questionário 1) mais relevante em relação ao desenvolvimento desta aula prática
(questionário 2).

A seguir o Gráfico 2 – Sopro Mágico: 
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Gráfico 2 - Sopro Mágico
Fonte: Escore das notas sobre o experimento Sopro Mágico. Os questionários foram aplicados antes (barra azul) e após
(barra vermelha) da aula pratica. As barras representam a média dos conceitos estipulados pelos alunos para cada uma
das seis questões contida no questionário (eixo x). 

Com a observação do Gráfico 2, percebe-se que houve aumento significativo na média da
maioria das questões, demonstrando que a aplicação de experimentos em aulas de ciências que
contemplam  assuntos  sobre  o  corpo  humano  e  saúde,  são  relevantes  na  aprendizagem  dos
estudantes, que também se motivam  a participar mais e a entender melhor os fenômenos que
ocorrem com o seu próprio corpo.

4 CONCLUSÃO

Após analisar as respostas dos estudantes, observar o seu comportamento durante as aulas
experimentais,  foi  possível  concluir  que  essa  metodologia  experimental  melhora  o  rendimento
escolar e a participação dos estudantes, resgata a autoestima e provoca o desejo de entender e
conhecer  mais  e  melhor  a  “máquina”  humana.  Ainda  as  aulas  experimentais  possibilitaram um
melhor  entrosamento  e  cooperação  entre  os  estudantes,  facilitando  o  trabalho  do  professor  e
permitindo que o conteúdo seja mais aprofundado. 

Essas  metodologias  ativas  também  possibilitam  o  desenvolvimento  de  habilidades,  de
responsabilidade,  compromisso  e  a  assiduidade  de  muitos  estudantes  que  assistiam  às  aulas
apenas por obrigação. Durante a execução dessas aulas foi  visível o efeito motivador que essa
metodologia exerce sobre os estudantes, aumentando principalmente o interesse pelos conteúdos
de corpo humano e saúde.

As aulas experimentais não devem ser a única metodologia utilizada no processo de ensino e
aprendizagem, mas sim elas podem complementar  e melhorar  a apropriação de conteúdos dos
estudantes.  Essa  metodologia  também não  deve  ter  como objetivo  principal  a  motivação,  nem
mesmo ter a intenção de resolver os problemas de indisciplina e aprendizagem, mas devem ser
utilizadas com objetivos claros, com o caráter de aprimorar e fixar os conhecimentos do estudante.
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