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RESUMO 

 

O uso de recursos e estratégias didáticas quando propostos com fins pedagógicos tornam-se ferramentas muito 

importantes na educação. A experimentação quando inserida com uma perspectiva investigativa, pode 

proporcionar uma série de contribuições significativas no processo de ensino aprendizagem do estudante. Cabe 

ao professor todo planejamento, com delineamento de objetivos claros para que as atividades práticas possam 

servir de apoio na sua docência. Com base nisso, o objetivo da pesquisa foi investigar as concepções de 

professores de Ciências de anos finais do Ensino Fundamental de Escolas Públicas da região de Planaltina-DF 

sobre a importância da experimentação no ensino, bem como a influência da formação desses professores nesse 

contexto. Utilizamos de um questionário misto, composto por questões abertas e fechadas para coleta de dados. 

Ao final da pesquisa observou-se que alguns professores apresentam dificuldades em trabalhar com 

experimentação fora de um laboratório tradicional, e que a formação de professores nessa área tem uma 

predominância sobre essas concepções. No entanto, o presente estudo destacou que mesmo com fatores 

limitantes, mais da metade dos professores da amostra utilizam a experimentação em suas aulas com materiais 

alternativos e de baixo custo. 

Palavras-chave: Educação; Ensino de Ciências; Experimentação; Formação de Professores; 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O uso de recursos didáticos costuma despertar o interesse dos alunos pelos conteúdos 

de ciências, tendo em vista que na maioria das vezes estimulam a curiosidade e podem 

promover uma aprendizagem mais efetiva, sendo inclusive atribuído por eles, um caráter 

motivador e lúdico (GIORDAN, 1999). Entendemos por recurso didático algo que funcione 

como um suporte para o professor em sua prática docente e que possa vir a facilitar o ensino e 

a aprendizagem de seus alunos, podendo ser de suma importância no desenvolvimento 

cognitivo da criança (SOUZA, 2007). 

  Com base nisso, Marandino et al. (2009), comenta que “a proposição de atividades 

práticas provoca a participação dos alunos e amplia as possibilidades de aprendizado”. Nesse  

 

1 Curso de Ciências Naturais - Faculdade UnB de Planaltina 



6 

 

 

 

contexto, podemos destacar a importância da utilização da experimentação no ensino de 

ciências, sob um ponto vista de uma metodologia mais investigativa, de forma que o estudante 

se torne sujeito ativo e participativo no processo de obtenção do conhecimento. 

 A partir de experiências próprias durante dois anos de estágio supervisionado, em 

quatro escolas públicas distintas da região de Planaltina-DF, pude observar que é comum 

encontrarmos docentes que não utilizam em nenhum momento essas atividades, tendo o 

quadro negro e o livro didático como os únicos, e muitas vezes, insubstituíveis recursos 

utilizados pelos professores como meio de “disseminar” conhecimentos científicos. 

Características presentes no modelo tradicional de ensino, onde o professor transmite o 

conhecimento, privilegiando a memorização, e a repetição do que foi ensinado por meio 

de aulas essencialmente expositivas (BINSFELD e AUTH, 2011). 

 Mesmo diante da diversidade de recursos didáticos que juntamente com o professor 

funcionam como mediadores entre um novo conhecimento e o aluno, muitos docentes 

preferem não utiliza-los. Com relação aos experimentos, muitos são os motivos pelos quais 

não são realizados no ambiente escolar, seja por falta de laboratórios ou até mesmo por falta 

de domínio do próprio professor, como destaca Arruda et al. (2015) corroborando também 

com Binsfeld e Auth (2011).  

 O discurso que costumamos ouvir para explicar a ausência da experimentação 

geralmente está associado a problemas relacionados à infraestrutura da escola, falta de 

equipamentos, falta de tempo, excesso de conteúdos curriculares, turmas superlotadas, além 

de fatores herdados desde a formação do professor (ALMEIDA e FREIXO, 2014).  

  Em contrapartida, existem docentes que não abrem mão de práticas experimentais, e as 

consideram indispensáveis para o processo de ensino-aprendizagem de seus alunos, e que 

apesar de encontrarem obstáculos para realização dessas atividades, procuram alternativas 

para que elas estejam presentes em suas aulas, e que os estudantes possam usufruir de tal 

recurso que, se bem utilizado, pode proporcionar uma aprendizagem efetiva (REGINALDO, 

SHEID e GULLICH 2012). Acreditamos que, apesar de existirem tais dificuldades, elas não 

devem, e não podem ser limitantes. 

 Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Ciências Naturais quando há 

aprendizagem significativa, “a memorização de conteúdos debatidos e compreendidos pelo 
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estudante é completamente diferente daquela que se reduz à mera repetição automática de 

textos” (BRASIL, 1998, p. 26). 

Sendo assim, surgem algumas perguntas relacionadas à prática pedagógica do 

professor, tais como: será que durante a graduação os professores foram preparados para a 

realidade escolar? Será que ao menos tiveram contato com atividades de cunho experimental 

durante sua formação? Qual seria a importância dada pra tais atividades? Será que é possível 

realizar experimentos em outros ambientes da escola? A própria formação do professor pode 

nos ajudar a compreender aspectos que são refletidos na sua docência. 

Diante do exposto, a pesquisa procurou investigar as concepções de professores de 

ciências naturais de anos finais do ensino fundamental, sobre a importância da 

experimentação no ensino de ciências concomitantemente com a influência da sua formação 

acadêmica nessa temática. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O ensino tradicional da escola primária aos cursos de graduação, tem se mostrado 

pouco eficaz, e isso se aplica tanto ao ensino de ciências, quantos as demais áreas do 

conhecimento, devido ao fato do conhecimento adquirido pelos estudantes ser fragmentado e 

com aplicação limitada (BORGES, 2002, p. 292).  

 Os processos de ensino e aprendizagem na área de ciências, muitas vezes, privilegiam 

o estudo de fatos isolados (VIVEIRO e CAMPOS, 2014), e dessa forma, não se estabelece 

relações entre teoria e prática que na verdade, é o objetivo da aprendizagem, enquanto 

formadora de um indivíduo crítico e autônomo. Todavia, alguns recursos e estratégias 

didáticas, quando inseridos com propósitos pedagógicos, possuem essa característica de tentar 

associar o que é visto em sala de aula com a realidade do aluno, estabelecendo assim, um elo 

entre os conhecimentos prévios e o conhecimento científico (BINSFELD e AUTH, 2011). 

  De acordo com Souza (2013), com auxílio de atividades experimentais, as aulas 

podem tornar-se diferenciadas e atraentes, dando a elas um processo mais dinâmico e 

prazeroso. A utilização de experimentos e a observação direta de objetos e fenômenos 

naturais são indispensáveis para a formação científica em todos os níveis de ensino. 

 Para Del Pozzo (2010), as atividades práticas compreendem demonstrações práticas, 
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como experimentos ilustrativos, descritivos e investigativos, onde ambos proporcionam 

interpretações de natureza científica. Salienta que nem toda atividade prática trata-se de 

experimentação, e que nem toda atividade prática é investigativa, conceitos muito confusos na 

prática docente quando fala-se de experimentação. 

As contribuições das práticas experimentais investigativas são plurais e permitem ao 

aluno desenvolver uma melhoria qualitativa, especialmente na compreensão de 

conceitos, no desenvolvimento de habilidades de expressão escrita e oral, uso de 

linguagem simbólica, relacionamento entre o processo histórico e a elaboração do 

conceito pelo aluno, elaboração de hipóteses e planejamento do experimento, dentre 

outras (PEREIRA, 2010. p.7). 

 Atividades de caráter investigativo, não podem ser limitadas apenas ao trabalho de 

manipulação de objetos ou observação de fenômenos, deve levar o aluno a refletir, discutir, 

explicar, relatar, de forma que a atividade a ser investigada faça sentido para o aluno 

(AZEVEDO, 2006). 

 Com base na literatura estudada, como por exemplo, na abordagem de Kogler et al. 

(2004), observamos que muitos professores e até mesmo alunos, apresentam concepções 

sobre experimentação baseadas em uma visão empirista, onde ela é utilizada exclusivamente 

para comprovação e/ou demonstração de um determinado conteúdo, e dessa forma cria-se 

generalizações na ciência. Entendemos que esse não é o papel da experimentação, e Galiazzi e 

Gonçalves (2004) frisam que “precisamos superar a visão de que a atividade experimental tem 

a função única e exclusiva de comprovação da teoria”. 

  Vasconcelos, conforme citado por Reginaldo, Sheid e Gullich (2012), argumenta que 

a formação docente tem deixado grandes lacunas, seja por falta de conteúdo teórico, ou até 

mesmo pela falta de preparo científico, resultando assim em concepções inadequadas de 

ciência. 

 É interessante que os docentes percebam a importância de uma perspectiva de 

educação onde o aluno possa participar mais ativamente dos processos de ensino e 

aprendizagem, onde ele possa ser protagonista da apropriação do conhecimento, valorizar a 

observação, testar ideias, formular hipóteses, para que a experimentação não seja apenas 

ilustrativa, e sim, factível a novas interpretações, que possam ser testadas e argumentadas 

pelos próprios estudantes. 

 Outro aspecto importante, que devemos salientar são os conhecimentos prévios dos 
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alunos, que deveriam ser o ponto de partida para todo e qualquer aprendizado. O professor 

tem o papel de utilizar estratégias como a problematização, e questionamentos para o 

enriquecimento das discussões a respeito do objeto a ser estudado, e assim, favorecer a 

construção do conhecimento. Como destaca Weels (1998, apud GALIAZZI e GONÇALVES, 

2004, p.4) “é relevante considerarmos que as previsões são tão importantes quanto os 

processos de raciocínio utilizados para desenvolvê-las”. 

 Corroborando com as ideias de Weels, Ramos, Antunes e Silva (2010) ressaltam que, 

Para favorecer a superação de algumas das visões simplistas predominantes no 

ensino de ciências é necessário que as aulas de laboratório contemplem discussões 

teóricas que se estendam além de definições, fatos, conceitos ou generalizações, pois 

o ensino de ciências, a nosso ver, é uma área muito rica para se explorar diversas 

estratégias metodológicas, no qual a natureza e as transformações nela ocorridas 

estão à disposição como recursos didáticos, possibilitando a construção de 

conhecimentos científicos de modo significativo (apud REGINALDO, 2012, p. 8). 

 Dessa forma, percebemos a importância do professor enquanto mediador no processo 

de ensino-aprendizagem do aluno. Isso precisa ser ainda mais aflorado, tendo em vista que o 

docente exerce um papel importantíssimo desde o planejamento das atividades até seus 

resultados. Como destaca Bizzo (2007, apud ALMEIDA, 2014), “o papel da atividade 

experimental na aprendizagem em ciências e na formação do futuro cidadão irá depender, em 

grande escala, do papel do professor no desenvolvimento da sua atividade docente e das suas 

perspectivas em relação às atividades experimentais”. 

  Ao questionarmos professores sobre a realização ou ausência da experimentação em 

suas aulas, destacam-se muitos problemas relacionados à infraestrutura escolar, como falta de 

laboratórios, de equipamentos, além de sobrecarga de trabalho, dentre outros fatores que 

acabam se tornando barreiras para realização de atividades práticas. Pereira (2010) ressalta 

que a “realidade atual do ensino de ciências mostra que os professores da área apresentam 

dificuldades em superar a concepção pretensamente neutra, objetivista e empiricista acerca 

das atividades experimentais”.   

 Ainda que as escolas tenham laboratórios de ciências com toda sua parafernália, é 

comum encontra-los abandonados, com equipamentos quebrados, sem reagentes, sem 

técnicos para auxiliar o professor, dentre outros problemas que tornam esse espaço inutilizado 

no ambiente escolar (GIOPPO, SCHEFFER e NEVES, 1998, p. 43). Diante do exposto, nos 
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indagamos a respeito das percepções de professores sobre a experimentação, procurando 

entender se tais fatores seriam ou não, obstáculos determinantes para a prática experimental. 

 Segundo Trivelato e Silva (2011), 

Mesmo que seja reconhecida a existência de fatores limitantes para a proposição de 

aulas práticas, um pequeno número de atividades práticas, desde que interessantes e 

desafiadoras, já será suficiente para proporcionar um contato direto com os 

fenômenos, identificar questões de investigação, organizar e interpretar dados; 

características que primamos no ensino de Ciências e precisamos tentar desenvolvê-

las como forma de ensinar efetivamente Ciências as novas gerações (apud 

REGINALDO; SHEID; GULLICH, 2012, p. 8-9). 

 Partindo das ideias de Gioppo, Scheffer e Neves (1998) é necessário que se tenha um 

professor capaz de mediar as ações em sala de aula para a construção de um conhecimento 

efetivo, e caso isso não ocorra, qualquer proposta de inovação na educação, não passará dos 

passos iniciais. Trata-se de uma relação de interação mútua entre as partes envolvidas no 

processo de ensino aprendizagem, na busca pelo desenvolvimento de diversas potencialidades 

do estudante. 

 Diante disso, e com base em Borges (2002), entendemos que para realização de muitos 

experimentos não é necessário que se tenha um laboratório com todos os equipamentos ditos 

essenciais, tendo em vista que, isso não determinará o sucesso de um experimento. 

Destacamos a possibilidade de desenvolver tais atividades com materiais alternativos, do dia a 

dia, que podem ser levados e construídos pelos alunos, e realizados em locais como a própria 

sala de aula, ou até mesmo, em qualquer outro lugar disponível na escola.  

 A problemática não é o local, e sim, a metodologia com que esta atividade será 

proposta e articulada, destacando-se o papel do professor, propiciando que o aluno seja 

protagonista do seu processo de aprendizagem. Para que isso ocorra, acreditamos que é 

necessário se estabelecer o diálogo em sala de aula, numa perspectiva de horizontalidade 

perante professores e alunos para que tais objetivos possam ser alcançados. 

 Apesar do professor desenvolver um papel fundamental na realização dos 

experimentos, existem fatores que contribuem para que isso não ocorra. Um deles está na 

própria formação do docente, que muitas vezes não valoriza a proposição de atividades 

práticas metodologicamente adequadas, e dessa forma, não contribui para que o futuro 

professor possa atuar com atividades desse caráter quando estiver na escola. 
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 Para Reginaldo et al. (2012), as concepções que os professores possuem sobre ciência, 

atividades práticas, recursos didáticos, serão refletidas na sua docência, e por isso, a 

importância de compreendê-las e estudá-las desde a formação inicial. Souza (2013, p. 16) 

argumenta que os “cursos de Licenciatura têm formado professores muito despreparados em 

relação aos conteúdos de Ciências e também em sua preparação geral, com graves 

consequências para o ensino”, destacando ainda a importância da formação continuada. 

 

3. METODOLOGIA 

 

 A pesquisa teve uma perspectiva qualitativa. A abordagem qualitativa segundo Ludke 

e André (1986) tem o propósito de compreender determinado fenômeno em sua totalidade, 

com as diferentes variáveis que influenciam o objeto de estudo. Nesse tipo de pesquisa busca-

se, determinar quais significados as pessoas constroem sobre determinado assunto (BOGDAN 

e BIKLEN, 1982). Como instrumento de coleta de dados, utilizamos de um questionário 

misto composto por questões abertas e fechadas. (Anexo 1) 

 Os professores que colaboraram com a pesquisa lecionam a disciplina de ciências 

naturais na Educação Básica de Escolas Públicas da região de Planaltina-DF. A amostra foi 

composta por 15 participantes que se dispuseram a responder ao questionário, após 

apresentação dos objetivos da pesquisa e consentimento livre esclarecido (Anexo 2). 

 O questionário foi constituído por perguntas abertas relacionadas à graduação do 

professor, idade, universidade que concluiu seu curso, além do tempo de docência, se tem ou 

não pós-graduação ou especialização, escola que leciona, e questões sobre experiências em 

sala de aula. No questionário fechado, dividimos em duas partes, a primeira tratava-se de 

questões sobre aspectos da graduação do professor relativos à experimentação nesse período, 

quais eram as metodologias, e o perfil dessas aulas de laboratório. Na segunda parte, as 

questões eram relacionadas a sua própria docência, sobre sua didática, e sobre a importância 

de aulas experimentais no contexto de suas aulas. 

 Quanto à análise dos dados, foi resguardado o sigilo da identidade dos professores 

participantes da pesquisa, de forma que ao citá-los convencionamos uma letra e um número 

para cada um, sendo que P1 trata-se do professor 1, P2 professor 2 ... P15 professor 15. 

 

 



12 

 

 

 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Professores Participantes 

 Os professores foram escolhidos conforme disponibilidade para responder ao 

questionário em diferentes escolas da região administrativa de Planaltina-DF. Dos 15 

participantes, 11 eram egressos do curso de Ciências Naturais da FUP/UnB, e os demais 

tinham formação em Ciências Biológicas e em Matemática, em diferentes faculdades 

particulares.  8 deles possuíam mestrado ou algum tipo de pós-graduação, alguns em Ensino 

de Ciências, Ciências Ambientais, e outros em Orientação Educacional, Educação Inclusiva e 

Psicopedagogia. O tempo de docência variou entre 3 meses a 16 anos, ou seja, nossa amostra 

contou com a participação de professores recém-formados, e outros com mais experiência. 

 

4.2 Aulas experimentais durante a graduação do professor 

 As aulas experimentais são muito importantes na graduação do professor, tendo em 

vista que irão influenciar diretamente na forma como ele abordará tal recurso em sua prática 

pedagógica. Diante disso, Viveiro e Campos (2014) alertam que os processos de ensino e 

aprendizagem na área de ciências têm favorecido o estudo de fatos isolados e fragmentados. 

Gioppo (1998) incorpora a essa realidade as dificuldades encontradas pelas instituições 

formadoras para preparar professores capazes de se posicionar diante de novas posturas 

educacionais. Nessa perspectiva, buscamos entender como eram as aulas experimentais desses 

professores durante sua graduação, e se desde lá eram estimulados a utilizar essa prática, e se 

consideravam uma estratégia efetiva no ensino de ciências. 

 Com base no questionário, podemos verificar que mais de 90% dos professores 

tiveram aulas com experimentos durante sua graduação, e que essas aulas sempre eram 

discutidas enquanto os fenômenos estavam sendo observados, que é um momento muito 

importante. No entanto, 40% dos docentes revelaram que tais atividades eram utilizadas 

essencialmente para afirmar o que haviam estudado no âmbito teórico, contribuindo para 

visões distorcidas entre teoria e prática. Giordan (1999) destaca o caráter motivador e lúdico 

da experimentação e a capacidade de se criar novos caminhos/hipóteses para resolução de -

problemas, extrapolando essa barreira de apenas comprovar fatos e leis científicas e assim, 

ampliando as possibilidades de aprendizado. 
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 Quase 90% dos professores disseram que durante a licenciatura debatia-se sobre a 

importância da experimentação no Ensino de Ciências e o papel do professor como mediador 

nesse processo. Nesse sentido, as atividades experimentais precisam ser desenvolvidas 

mediante orientação do professor a partir de questionamentos que sejam desafiadores, com 

objetivo do aluno ir além da observação e manipulação de materiais (SOUZA, 2013). 

 Quando se trata da história da experimentação e sobre suas diferenças com aulas 

práticas, mais de 50% confirmaram que tiveram pouco, ou até mesmo não tiveram enfoque 

nessa área. Talvez por isso, muitos professores apresentem visões simplistas sobre a 

experimentação, e suas aulas, por consequência, são baseadas nessas concepções (GALIAZZI 

e GONÇALVES, 2004).   

 

4.3 Perfil das aulas com experimentos na graduação 

 Em relação ao perfil das aulas experimentais, procuramos saber como elas eram 

realizadas e os fatores relacionados à importância da infraestrutura no desenvolvimento dessas 

aulas na universidade. A partir dos dados obtidos podemos constatar que os experimentos 

eram realizados prioritariamente em laboratórios convencionais, e que quase metade dos 

professores (47%), confirmaram que seguiam modelos rígidos para que chegassem a um 

resultado pré-estabelecido, e ao final tinham que elaborar um relatório sobre a prática.  

 A experimentação quando é desenvolvida numa perspectiva investigativa possibilita a 

aprendizagem de conhecimentos científicos, todavia é fundamental que as atividades práticas 

tenham espaço para reflexão, desenvolvimento e construção de ideias, ao lado de 

conhecimentos, procedimentos e atitudes (PCN, 1998). A discussão dos resultados pode ser 

muito satisfatória no ensino, pois possibilita diferentes variáveis a ser analisadas pelos alunos, 

pois nem sempre o experimento vai coincidir com um resultado esperado, e nesse momento o 

estudante tem a oportunidade de investigar os aspectos que possam ter causado resultados 

diferenciados.  

 Segundo 67% dos professores, durante a graduação eles tinham também aulas 

experimentais fora do laboratório tradicional como, por exemplo, na própria sala de aula. 

Entretanto, 60% dos professores afirmaram que nessas aulas eram utilizados materiais e 

reagentes do laboratório tradicional. Como já abordamos, é comum nos deparamos com 

problemas relacionados à infraestrutura quando chegamos a escola, principalmente quando se 
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é pública, pois há muita carência em muitos aspectos e nem sempre vamos ter tudo à nossa 

disposição, portanto, é necessário que isso seja abordado pelos cursos de formação de 

professores, e assim prepara-los para situações como essas. 

 Almeida e Freixo (2014) afirmam ainda que não deveria haver diferenças entre sala de 

aula e laboratórios, pois na presença de uma situação problema o aluno deve ir além de 

simples observações, deve levantar hipóteses que possam vir a solucionar o problema, e dessa 

forma a teoria e a prática seriam vistas como um processo único.  

 

 

5.  Perfil das aulas do professor participante 

 Acerca das concepções dos professores participantes sobre a experimentação em sua 

docência, (Questão 11 – Questionário) reunimos aspectos com a mesma temática, no intuito 

de compreender de forma ampla alguns fatores importantes, como destaca a figura abaixo: 

 

 
 

Figura 1 – Perfil das aulas dos professores 

(Questões X Porcentagem) 
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 Aspecto 1: Q7 e Q9; Aspecto 2: Q2, Q3, Q8 e Q10; Aspecto 3: Q15, Q16, Q17 e Q18; 

Aspecto 4: Q1, Q11, Q20 e Q21; Aspecto 5: Q14 e Q19. 

 Quanto ao primeiro aspecto, tínhamos questões sobre a importância da experimentação 

para comprovação da teoria, com base nisso, 53,3% dos professores concordaram com essa 

vertente, e somente 13,3% discordaram. 73,3% deles disseram que a experimentação 

demonstra como um fenômeno ocorre. Tais percentuais são inclusive maiores, de que quando 

perguntados sobre esse mesmo tópico durante sua formação. Lá 40% dos professores 

afirmaram que as aulas práticas eram utilizadas para comprovar a teoria, e aqui na docência 

do professor podemos observar que além desse dado ter persistido ele ainda aumentou, ou 

seja, muitos professores possuem essa concepção de que a experimentação deve ser utilizada 

apenas para comprovar algo que o professor já tenha abordado em sala de aula.  

 Como enfatiza Galiazzi e Gonçalves (2004), a atividade experimental não deve ter a 

função única e exclusiva de comprovar a teoria, deve-se manter uma relação entre elas. E a 

ordem em que os experimentos são realizados poderão indicar o tipo de atividade que está 

sendo utilizada pelo professor, de verificação, de demonstração, de investigação (ALMEIDA 

e FREIXO, 2014). Porto et al. (2011) acrescenta que é importante que a formação inicial 

explore as várias potencialidades das atividades práticas, a fim de proporcionar uma melhoria 

na Educação Básica desmistificando a dicotomia entre teoria e prática.  

 Quanto à necessidade exclusiva do laboratório para o desenvolvimento de aulas 

experimentais (Aspecto 2) houve variância nas respostas, no entanto 80% disse não concordar 

com esse aspecto, e mais de 60% concordam pouco com a presença de roteiros rígidos e 

relatórios ao final de experimentos, deduzimos assim que tais professores provavelmente os 

utilizam em suas atividades práticas, muitas vezes como forma de avaliação. Todos os 

participantes afirmaram que é possível levar os experimentos para outros ambientes além do 

laboratório e que eles podem ser feitos com materiais alternativos. 

 As Diretrizes Curriculares de Ciências para o Ensino Fundamental do Paraná, 

conforme citado por Souza (p. 20, 2013), reforçam esse ponto com o seguinte trecho: 

As atividades experimentais não têm como único espaço possível o laboratório 

escolar, visto que podem ser realizadas em outros espaços pedagógicos, como sala 

de aula, e utilizar de materiais alternativos aos convencionais. Entretanto, é 

importante que essas práticas proporcionem discussões e interpretações e se 

combine com os conteúdos trabalhados em sala (PARANÁ, 2008). 

 

 Com relação ao lugar em que os experimentos são encontrados e pesquisados (Aspecto 
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3), quase metade dos professores concordaram que utilizavam os experimentos propostos no 

livro didático (47%), de forma que é possível encontrar experimentos muito interessantes de 

serem trabalhados no ensino de ciências, porém poderiam ser mais frequentes e com maior 

qualidade. 90% dos professores disseram buscar muitos experimentos da Internet, no entanto, 

cabe ao docente saber filtrar tais atividades baseando-se nos seus objetivos quanto a essa 

prática. 

 O livro didático representa muitas vezes, o principal recurso didático utilizado em sala 

de aula. Diante dessa realidade é fundamental que haja uma análise dos experimentos 

propostos nesses livros por parte do professor, considerando que grande parte deles trazem 

uma visão muito tradicional e simplista de ciência, e a experimentação é vista apenas como 

uma forma de comprovar a teoria (KUPSCKE, HERMEL e GULLICH, 2014). Os autores 

acrescentam ainda que as atividades práticas “devem estimular o pensamento crítico do aluno 

e trazer alguma relação do experimento realizado com a realidade do aluno, para que o 

mesmo entenda que a ciência faz parte de seu cotidiano” (p.142). 

 No aspecto 4 investigamos as concepções sobre a importância da experimentação e as 

vantagens para os alunos. Mais de 90% dos participantes concordaram com presença dos 

experimentos nas aulas, destacando que eles ajudam os alunos na apropriação dos conteúdos 

sendo assim, fundamental no Ensino de Ciências. Todos os professores afirmaram que os 

alunos se sentem mais motivados nessas aulas e que é muito importante realiza-las. Diante de 

tais concepções, acreditamos no potencial da utilização de aulas práticas investigativas para 

construção de conhecimentos de forma significativa. 

 Para 80% dos professores as atividades experimentais que realizam são de caráter 

investigativo, e 67% declaram que suas aulas são problematizadoras (Aspecto 5). Conforme 

destaca os PCN a experimentação sem uma atitude investigativa mais ampla, não garante a 

aprendizagem dos conhecimentos científicos e a problematização é essencial para que os 

estudantes sejam guiados em suas observações (1998). 

 

5.1 Por que utilizar atividades experimentais? 

 Os professores destacaram que a experimentação estimula os alunos e que auxilia a 

parte teórica, sendo assim uma estratégia fundamental no ensino de ciências. Todavia 

Azevedo (2004) destaca que só haverá aprendizagem quando houver ação do aluno perante 
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uma situação problema, e que o professor deve proporcionar um cenário de reflexão e 

questionamento, e somente dessa forma o educador agirá como guia e não como um 

transmissor de conhecimento.                  

 O planejamento necessário para realização de aulas práticas é destacado na fala do P2 

que diz o seguinte: 

 “É essencial que ocorra um delineamento do objetivo que almejo atingir com a 

implementação de determinado tipo de experimento, para que assim eu consiga 

despertar no aluno o lúdico, a motivação, a formulação de ideias, a comunicação 

da informação e outros...”. 

 

 Quando questionados sobre a realização de atividades experimentais, todos os 

professores disseram realizar experimentos sempre que possível, contudo destacaram que 

alguns conteúdos não favorecem o desenvolvimento de algumas práticas experimentais e por 

isso, realizam pouco. 

 Dentre os principais fatores apontados como dificuldades para o uso da 

experimentação no ensino de ciências, muitos docentes confirmaram o que a literatura vem 

argumentando, que a grande maioria das escolas não possuem espaço adequado ou materiais 

para realizar tais atividades. Destacando que frequentemente precisam comprar com o próprio 

dinheiro os materiais, pois não há fornecimento da escola, e isso torna a situação ainda mais 

complicada. 

 Sendo assim, muitos professores buscam meios alternativos para realizar 

experimentação. Como destaca o professor P6: 

 “Nenhuma escola que trabalhei possui laboratório, então, tento buscar experimentos 

mais simples e com materiais de fácil acesso para serem realizados em sala”.  

 Em concordância com isso, P10 acrescenta que: 

 “Só é possível desenvolver atividades feitas com materiais de uso cotidiano, pois a 

escola não disponibiliza reagentes e espaço para realização de experimentos mais 

complexos”. 

 Trivelato e Silva (2011) ressaltam que apesar dos obstáculos para realização dessas 

aulas, um pequeno número desde que interessantes e desafiadoras, serão suficientes para 

proporcionar contato direto com fenômenos da ciência, enriquecendo e explorando a 

capacidade cognitiva do aluno. 
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5.2 Experiências 

 Dos 15 professores que responderam ao questionário, 13 relataram ao menos uma 

experiência realizada ao longo de sua docência, 2 professores não citaram, pois devido ao 

pouco tempo de docência não realizaram nenhuma atividade prática. Sendo que 8 desses 

experimentos foram realizados em sala de aula e os outros 5 em laboratório. 

 

Tabela 1 – Exemplos de experimentos realizados pelos professores 

 

 EXPERIMENTOS LABORATÓRIO SALA DE AULA 

P1 Demonstração da pressão  X 

P2 Formação de Fungos no Pão  X 

P3 Experiência sobre Fermentação  X 

P4 Extração de DNA (Banana) X  

P5 Filtro Caseiro (Separação de misturas)  X 

P6 Leite Psicodélico  X 

P7 _____ _____ _____ 

P8 Modelos de Células  X 

P9 Observação de células (Microscópio) X  

P10 Processo de fermentação  X 

P11 Extração de DNA (Banana) X  

P12 _____ _____ _____ 

P13 Observação e Análise de célula vegetal X  

P14 Criação de modelos de DNA  X 

P15 Observação de células de cebola 

(Microscópio) 
X  

 

 

  Das experiências relatadas, 8 foram feitas em sala de aula, todos realizados com 

materiais do cotidiano de baixo custo e fácil acesso, demonstrando que é possível desenvolver 

experimentação mesmo com os diversos fatores que possam vir a influenciar essa prática. 

Como já abordamos a realização desses experimentos vão muito além de fatores relacionados 

à infraestrutura e materiais, sendo que o professor tem um papel crucial e decisivo no 

planejamento e condução dessas atividades. 
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  Dentre os exemplos mencionados 5 experimentos foram realizados em laboratórios 

convencionais, com a utilização de materiais e reagentes específicos. Entendemos que o 

laboratório possibilita a proposição de atividades inclusive mais complexas e elaboradas, no 

entanto, não determina o sucesso ou fracasso dessas atividades. Voltando-se para a realidade 

de escolas públicas da região, é preciso buscar outros meios para que na ausência desse 

espaço as atividades práticas continuem auxiliando professores e alunos no processo de 

ensino e aprendizagem.  

  Destacamos a fala de alguns professores, que consideram a presença do laboratório 

imprescindível para realização de experimentos, sendo que esse seria o motivo segundo eles 

para não realiza-los. Tais professores exemplificaram a necessidade de se abordar com mais 

relevância tais aspectos durante a formação desses professores e também durante a formação 

continuada. 

 P8 – “Quando não aplico experimentos é por motivo de força maior, devido às 

escolas não ter espaço adequado ou materiais que só ela pode fornecer...”. 

 P13 – “São realizados poucos experimentos, devido à falta de um laboratório 

específico”. 

 P15 – “A realização de experimentos é muito pouca devido à falta de tempo e 

espaço”. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir dos resultados obtidos com a pesquisa, observamos que embora durante a 

formação de professores de Ciências exista uma abordagem voltada para estratégias de 

ensino, como a experimentação, constatamos a predominância das aulas práticas em 

laboratórios convencionais, utilizando-se muitas vezes de roteiros rígidos, que não estimulam 

o pensamento autônomo do aluno, a interpretação, a discussão dos fenômenos, e que 

estabelecem ainda uma dicotomia muito forte entre teoria e prática.    

 Com base nos relatos e experiências, percebemos que menos da metade dos docentes 

participantes optou pelo uso exclusivo de laboratórios tradicionais em suas aulas 

experimentais (cinco professores), apresentando assim falta de flexibilidade para lidar com 

limitações físicas e estruturais que possam estar presentes no ambiente escolar. 
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 A maioria dos professores (oito) realizam seus experimentos prioritariamente em sala 

de aula, e com materiais alternativos, devido a grande carência escolar quanto a essas 

atividades. Alguns docentes inclusive citaram a importância do conhecimento dos 

procedimentos e das atividades experimentais como aspectos essenciais no desenvolvimento 

da experimentação, no intuito de alcançar de forma efetiva as contribuições que essas práticas 

podem proporcionar. 

  Diante dos obstáculos encontrados quanto trata-se de experimentação, como já foi 

abordado no decorrer dessa pesquisa, entendemos a necessidade de se trabalhar essas questões 

com maior ênfase, principalmente durante a formação de professores e também na formação 

continuada, sendo que grande parte das escolas públicas não possuem laboratórios adequados 

(SOUZA, 2013). 

 Reiteramos aqui a possibilidade da utilização de materiais do cotidiano, e outros 

espaços pedagógicos para realizar experimentos com êxito. Como salienta Porto et al. (2011), 

mesmo os fatores limitantes citados por professores serem muito relevantes, eles não 

constituem condições necessárias e nem explicam o problema da reduzida utilização da 

experimentação pelos professores. 
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8. ANEXOS 

 

 

 

Universidade de Brasília 

Faculdade UnB Planaltina 

 

 

ANEXO 1  

 

QUESTIONÁRIO 

 

Prezado (a) professor (a), 

Sou estudante da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II do curso de Licenciatura em 

Ciências Naturais da Faculdade UnB Planaltina (FUP/UnB) e estou realizando uma pesquisa 

sobre A concepção do professor sobre a realização da experimentação no ensino de Ciências. 

Para isso, peço sua colaboração para responder este questionário. 

Caso aceite, o questionário deve ser respondido de forma voluntária. Você não é obrigado(a) a 

respondê-lo, mas sua participação é muito importante para os fins desta pesquisa. 

Desde já, agradeço pela sua participação! 

 

1. Qual foi a sua graduação? 

______________________________. 

2. Em qual instituição e em que ano terminou sua graduação? 

_____________________________________________________. 

3. Possui pós-graduação ou especialização? Em caso afirmativo, citar: 

______________________________________________________ 

4. Qual sua idade? 

____________. 

5. Sexo: 

(   ) Feminino 
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(   ) Masculino 

 

6. Assinale as afirmações que considere verdadeira sobre aspectos da sua graduação em 

relação à experimentação: 

 Pouco Sim Não Não me 

lembro 

Durante minha graduação tive aulas com experimentos 

de ciências? 

    

Minhas aulas experimentais, durante a graduação, eram 

em um laboratório convencional? 

    

Para a realização de experimentos, durante a graduação, 

seguíamos roteiros rígidos e elaborávamos relatórios ao 

final dos experimentos? 

    

Havia durante a realização dos experimentos, discussão 

sobre os fenômenos que estavam sendo observados?  

    

Ao final dos experimentos era realizada uma discussão 

sobre os fenômenos que foram observados?  

    

A experimentação era realizada para comprovar a teoria 

que havia sido estudada? 

    

Havia a realização de atividades experimentais fora do 

ambiente do laboratório, como em sala de aula ou pátio 

de seu curso de graduação? 

    

Eram realizados experimentos com materiais ou 

reagentes específicos de laboratório? 

    

Foram realizados experimentos com materiais ou 

reagentes que estão presentes no dia a dia, como 

alternativa para materiais de uso específico de 

laboratório? 

 

    

Havia aulas onde era discutida a importância da 

experimentação no ensino de Ciências? 

    

Eram discutidos aspectos relativos ao descarte dos 

resíduos usados na experimentação? 

    

Nas suas aulas de graduação era discutida a importância 

do professor como mediador na realização dos 

experimentos? 

    

Em suas aulas de graduação foi discutido aspectos 

relativos a história da experimentação no ensino de 

ciências/química? 

    

Foi discutido a diferença entre atividades práticas e 

experimentos? 

    

 

7. Há quanto tempo leciona? ____________________________________. 
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8. Em qual escola trabalha ou trabalhou recentemente? 

____________________________________________. 

9. Você realiza atividades experimentais? Explique os motivos pelos quais realiza ou deixa 

de realizar experimentos em suas aulas. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

10.  Relate alguma atividade experimental que utilizou com seus alunos e como foi. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

11. Para você 

 Concorda Concorda 

pouco 

Não 

Concorda 

Não realizo 

experimento 

Q1. A realização de experimentos de 

química/ciências nas aulas ajuda o aluno da 

apropriação dos conteúdos. 

    

Q2. Os experimentos devem ser realizados 

apenas em um laboratório convencional. 

    

Q3. A realização de experimentos deve seguir 

roteiros rígidos e a elaboração de relatórios ao 

final dos experimentos. 

    

Q4. Durante a realização dos experimentos, é 

importante que aconteça uma discussão sobre 

os fenômenos que estavam sendo observados.   

    

Q5. Os alunos devem ser questionados e 

levantar hipóteses para explicar o fenômeno 

que está sendo observados com a 

experimentação. 

    

Q6. Considera que ao final dos experimentos é 

importante a realização de uma discussão sobre 

os fenômenos que foram observados.   

    

Q7. A experimentação é importante para 

comprovar a teoria que foi estudada. 
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Q8. É possível a realização de atividades 

experimentais fora do ambiente do laboratório, 

como em sala de aula ou pátio de seu curso de 

graduação. 

    

Q9. A experimentação demonstra como um 

fenômeno ocorre.  

    

Q10. È possível realizar experimentos com 

materiais ou reagentes que estão presentes no 

dia a dia, como alternativa para materiais de 

uso específico de laboratório. 

    

Q11. É importante a experimentação no ensino 

de Ciências. 

    

Q12. È preciso discutir aspectos relativos ao 

descarte dos resíduos usados na 

experimentação. 

    

Q13. O professor é um mediador da 

aprendizagem dos alunos na realização dos 

experimentos. 

    

Q14. As atividades experimentais que realiza 

são investigativas. 

    

Q15. O livro didático traz experimentos que 

você usa em suas aulas. 

    

Q16. Os experimentos que os livros didáticos 

trazem são bons para serem usados em sua 

escola. 

    

Q17. Poderia ser melhor a quantidade e a 

qualidade dos experimentos dos livros 

didáticos. 

    

Q18. A Internet apresenta bons experimentos 

para serem usados em sua escola. 

    

Q19. As atividades experimentais que realiza 

são problematizadoras? 

    

Q20. Os alunos se sentem mais motivados nas 

aulas com experimentos. 

    

Q21. Seria importante que realize mais 

experimentos com seus alunos? 

    

 

 

 

Muito obrigado pela sua colaboração! 
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Universidade de Brasília 

Faculdade UnB Planaltina 

 

 

ANEXO 2  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Eu, Camila Nóbrega de Araújo1, estudante de Ciências Naturais (C.N), da Faculdade 

UnB de Planaltina – FUP estou realizando uma pesquisa que tem por objetivo conhecer a 

concepção dos professores sobre a experimentação no ensino de Ciências sob orientação da 

Profa. Dr. Jeane Cristina Gomes Rotta 2. 

O interesse por esse estudo surgiu a partir da minha vivência no curso de C.N, e em 

um projeto de extensão denominado “O ensino de ciências e o desafio da aproximação 

universidade-escola”. Dessa forma, este estudo permitirá um aprofundamento teórico-prático 

nessa temática. 

Para a coleta de dados, será realizado um questionário, com professores de Ciências 

Naturais da regional de ensino de Planaltina, Distrito Federal. O uso posterior desses dados 

será restrito ao estudo e divulgação científica e/ou formação de profissionais. O nome do/a 

participante não será divulgado sob nenhuma hipótese, garanto o sigilo das informações, já 

que tudo o que o/a participante disser será organizado em categorias. 

Se tiver dúvidas sobre a pesquisa, contate-me. 

 

 

 

 

____________________________                                                          _______________________ 

1Aluna pesquisadora Camila N.de Araújo                                                            2Jeane Cristina Gomes Rotta                                           

Licenciatura em Ciências Naturais                                                                        Professora Doutora FUP/UnB                                                                                        

E-mail:camila.unb17@gmail.com                                                                         E-mail: jeane@unb.br 
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ANEXO 3 

 

CONSENTIMENTO DO PARTICIPANTE 

 

 

Eu, ___________________________________________________________ 

DECLARO que fui esclarecida/o quanto aos objetivos e procedimentos do estudo pelos 

pesquisadores e concordo com minha participação neste projeto de pesquisa, através de um 

questionário para fins de estudo, publicação em revistas científicas e/ou formação de 

profissionais. Estou ciente de que minha participação é voluntária e posso desistir a qualquer 

momento.  

 

 

Brasília, ____ de ____________de 2017. 

 

 

 
 

 
 


