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RESUMO 
 
O presente trabalho visa relatar a importância das atividades práticas experimentais 

no ensino de ciências, pressupondo se ela faz parte ou não da metodologia de 

ciências no contexto escolar, e de que maneira os professores preparam suas aulas 

práticas, e quais os desafios e dificuldades enfrentados por eles ao inserir essa 

atividade em sua metodologia. A importância que a atividade prática experimental tem 

para o desenvolvimento e construção do aluno, quanto a compreensão da teoria, seus 

interesses pelos estudos, buscando sua alfabetização científica para sua vivência e 

socialização no ambiente. A pesquisa foi realizada no município de Santo Antônio de 

Pádua, no estado do Rio de Janeiro, com a participação dos professores de ciências 

do ensino fundamental II. O trabalho foi realizado através de pesquisas de referenciais 

teóricos, assim como, de campo. A coleta de dados foi efetuada mediante a aplicação 

de questionário. Os resultados da pesquisa demonstraram que os professores fazem 

o uso da atividade prática experimental no processo de ensino e aprendizagem. Tais 

atividades são desenvolvidas com pouca frequência. É importante destacar que elas 

podem ser motivadoras e construtoras de conhecimento na relação entre teoria e 

prática.  

 

Palavras Chave: Experimentação. Alfabetização Científica. Aprendizagem. 

  



 

ABSTRAC 
 
This work intends to report the importance of pratical experimental activities in science 

education, assuming whether or not it is part of the science methodology in the school 

context, and how teachers prepare their practical classes, and what challenges and 

difficulties they face. Them by inserting this activity into their methodology. The 

importance that the experimental practical activity has for the development and 

construction of the student, as well as the comprehension of the theory, its interests 

for the studies, seeking its scientific literacy for its experience and socialization in the 

environment. The research was carried out in the municipality of Santo Antônio de 

Pádua, in the state of Rio de Janeiro, with the participation of science teachers of the 

fundamental II. The work was carried out through researches of theoretical references, 

as well as, of field. The data collection was performed through the application of a 

questionnaire. The results of the research demonstrated that teachers make use of 

experimental practice in the teaching and learning process. Such activities are 

developed infrequently. It is important to emphasize that they can be motivating and 

constructive of knowledge in the relation between theory and practice. 

 

Keywords: Experimentation. Scientific literacy. learning. 
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1- INTRODUÇÃO 

 
Atualmente quando falamos sobre o ensino escolar, vários assuntos nos vêm à 

mente; tais como falta de recursos financeiros e infraestrutura, desmotivação dos 

alunos etc. Esta falta de investimento reflete na qualidade de ensino do nosso país.  

 Sabemos que é de suma importância que o conteúdo seja bem aplicado na vida 

dos estudantes. Existem professores “presos” ao ensino tradicional e este interfere de 

maneira negativa no contexto escolar. Quando se fala da relação professor/aluno e 

no método como os conteúdos são transmitidos para os discentes, os professores se 

deparam com problemas que envolvem de forma direta na aprendizagem. 

 Neste trabalho abordaremos como o ensino de ciências e a construção de 

saberes científicos no segundo segmento do ensino fundamental pode ser feita de 

maneira diferente do ensino tradicional, mostrando que ensinar ciências é muito mais 

que promover a fixação dos termos científicos, ou seja, a memorização. Parte-se do 

princípio de que ensinar ciências no mundo atual deve constituir uma das prioridades 

para todas as escolas, que devem investir na edificação de uma população consciente 

e crítica diante do mundo e das decisões a serem tomadas (BIZZO, 2009, p.16). 

 Abordaremos também neste trabalho a atividade prática experimental como 

metodologia de ensino de ciências naturais, visando o processo de 

ensino/aprendizagem, que precisa estar bem estruturado. Por isso o preparo docente 

para uso de experimentação é importante para que haja uma dinâmica melhor no 

aprendizado dos alunos. 

 Experimento significa um ensaio científico destinado à verificação de um 

fenômeno físico, químico ou biológico. Portanto, experimentar implica pôr à prova; 

ensaiar; testar algo (ROSITO, 2008, p.196) 

 Em relação ao termo “atividade prática”; Hodson1 (1994 apud Rosito, 2008, 

p.196), considera como sendo atividade prática qualquer trabalho em que os alunos 

estejam ativos e não passivos.  

 Veremos sobre os tipos de atividade prática experimental e as formas como elas 

podem ser desenvolvidas. A qualificação do professor no uso das atividades práticas 

experimentais e as dificuldades e desafios encontrados, vamos entender também 

porque muitos professores não adotam a experimentação. 

                                            
1 HODSON, D. (1994) Investigacion Didácticas: hacia um enfoque más crítico del trabajo de laboratório. 
Enseñaza de las ciencias, p.299-313. 
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 Por fim mostraremos uma pesquisa sobre o uso das atividades práticas 

experimentais numa perspectiva do ensino de ciências no município de Santo Antônio 

de Pádua-RJ, onde abordaremos sobre muitas questões importantes relacionadas e 

este assunto.   
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2- TENDÊNCIA TRADICIONAL LIBERAL E INOVAÇÃO DE MÉTODOS 

EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

2.1 ENSINO TRADICIONAL LIBERAL 

 

As escolas nos últimos cinquenta anos vêm sendo marcadas pela tendência 

tradicional aplicada como método de ensino. Libâneo (2000, p. 24) define a tendência 

liberal tradicional aplicada pela escola da seguinte forma: 

 

A atuação da escola consiste na preparação intelectual e moral dos alunos 
para assumir sua posição na sociedade. O compromisso da escola é com a 
cultura, os problemas sociais pertencem a sociedade. O caminho cultural em 
direção ao saber é o mesmo para todos os alunos, desde que se esforcem. 
Assim, os menos capazes devem lutar para superar suas dificuldades e 
conquistar seu lugar junto aos mais capazes. Caso não consigam, devem 
procurar o ensino mais profissionalizantes. 

 

O ensino tradicional interfere de maneira negativa no contexto escolar, pois 

quando se fala da relação professor/aluno e no método como os conteúdos são 

transmitidos para os discentes, os professores se deparam com problemas que 

envolvem de forma direta na aprendizagem. 

Por que a relação professor/aluno se torna um problema na tendência 

tradicional? Segundo Libâneo (2000, p. 24): 

 

No relacionamento professor-aluno predomina a autoridade do professor que 
exige atitude receptiva dos alunos e impede qualquer comunicação entre eles 
no decorrer da aula. O professor transmite o conteúdo na forma de verdade 
a ser absorvida; em consequência, a disciplina imposta é o meio eficaz para 
assegurar a atenção do aluno. 

 

Sendo assim não há diálogo entre o professor e o aluno, ou seja, o aluno se 

torna um ser completamente passivo em sala de aula. E o retorno que o professor têm 

em questão da aprendizagem dos alunos diante dos conteúdos aplicados, são as 

provas internas usadas com o objetivo de testar o conhecimento dos educandos.  

Como citado acima, em um método tradicional de ensino as formas de 

transmissão dos conteúdos não tem um “ar” significativo, pela maneira como é 

desenvolvida. Diante da definição de Libâneo (2000 p. 23-24): 

 

São os conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações adultas 
e repassados ao aluno como verdades. As matérias de estudo visam preparar 
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o aluno para a vida, são determinadas pela sociedade e ordenadas na 
legislação. Os conteúdos são separados da experiência do aluno e das 
realidades sociais, valendo pelo valor intelectual, razão pela qual a pedagogia 
tradicional é criticada como intelectualista e, às vezes, como enciclopédica. 

 

Visto que os conteúdos são passados para os alunos como “verdades 

absolutas” e os mesmos sem ter direito de intervir, podemos destacar que os valores 

subjetivos não são levados em consideração. O aluno vive a escola de maneira que 

não fizesse parte do seu cotidiano. E suas experiências de vida se tornem irrelevante 

na hora da aprendizagem. 

Atualmente na educação básica o ensino tradicional continua fazendo parte da 

metodologia de alguns professores, principalmente, pelo método avaliativo por meio 

de provas internas. É importante destacar que o professor hoje tem uma 

disponibilidade de recursos alternativos para trabalhar uma metodologia diferenciada, 

visando facilitar a aprendizagem dos discentes. Rodrigues et. al (2011) define que “na 

escola de hoje, o professor é um facilitador. Está mais próximo de seus alunos e aberto 

ao diálogo. Ele é o organizador do espaço da sala de aula, o conhecedor dos objetivos 

e dos conteúdos da disciplina”. Sendo assim, o educador pode desenvolver atividades 

diferenciadas em seu método de ensino envolvendo o educando. 

 

2.2 O ENSINO DE CIÊNCIAS E A CONSTRUÇÃO DE SABERES CIENTÍFICOS NO 

SEGUNDO SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Por que ensinar ciências? Segundo Marinho e Simões (1993, p.37), de maneira 

geral como as demais disciplinas, o ensino de ciências, embora com seus métodos, 

linguagem e conteúdos próprios, deve concorrer para a formação integral do cidadão, 

enquanto ser pensante e atuante, enquanto co-responsável pelos destinos da 

sociedade.  

O ensino contemporâneo de ciências continua sendo desenvolvido centrado no 

livro didático, como o principal ou o único material de apoio disponibilizados para as 

escolas públicas brasileiras. Marinho e Simões (1993, p.34) diz que, o livro didático 

tem uma “importância” enorme na escola, por ser praticamente o único material de 

ensino disponível para alunos e professores. Essa dependência no livro didático no 

processo de ensino\aprendizagem é algo que gera uma indagação e um problema, 
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pois segundo Berardineli e Ribeiro2 (1982 apud Marinho e Simões, 1993, p.32), ensino 

de ciências passa ainda pela ausência do raciocínio e da criatividade de professores 

e alunos. E essa ausência de raciocínio e criatividade pode ter sido gerada pela 

dependência do livro didático tornando o ensino de ciências deficiente, onde a 

principal habilidade trabalhada no aluno é a memorização.  

Ensinar Ciências é muito mais que promover a fixação dos termos científicos, 

ou seja, a memorização. Nos moldes da pedagogia problematizadora o ensino de 

Ciências busca privilegiar situações de aprendizagem que possibilitem ao aluno a 

formação de sua bagagem cognitiva (VASCONCELOS; SOUTO, 2003, p.102) 

Binsfelp e Auth (2011) relatam que, na atual conjuntura do ensino brasileiro, 

tem se denotado uma aprendizagem pautada na memorização, na transmissão e 

recepção, sem relação com o contexto dos estudantes e pouca significação do 

conhecimento científico.  

Para Pereira (2010), 

 

O ensino de ciências tem sido pautado na transmissão de conteúdos que são 
oferecidos prontos aos alunos por meio de livros, apostilas ou roteiros pré-
estabelecidos. É preciso criar um ambiente propício para que os alunos 
caminhem de suas concepções não-cientificas às cientificas. 

 

 O conhecimento é quando o aluno consegue aplicar aquilo que se aprendeu. E 

quando o ensino é desenvolvido por meio da memorização depois de um tempo o 

“aprendido” se perde. E para que isso não venha ocorrer na disciplina de ciências é 

preciso que ela seja trabalhada com mais cuidado e dedicação. Pois de acordo com 

Marinho e Simões (1993, p. 39), “a adequada formação em ciências é imperiosa para 

evitar que se forme, ou que se continue formando, o analfabeto científico-tecnológico”. 

 Pereira (2010), Vasconcelos e Souto (2003) e Binsfelp e Auth (2011), 

demonstram uma preocupação com o conhecimento científico. Segundo o ponto de 

vista deles o ensino de ciências precisa ser pautado em buscar construir uma geração 

com sólida preparação no conhecimento científico. 

O conhecimento científico é um dos pilares mais importantes a serem 

trabalhados pelos professores de ciências, formar uma sociedade alfabetizada 

cientificamente. Segundo Aguilar3 (1999 apud CHASSOT, 2003, p.91),” a 

                                            
2 BERARDINELI, A.; RIBEIRO, V. (1982) Por que um simpósio de ensino de Ciências? In: Simpósio de ensino de 
ciências experimentais, São Paulo, p.37-42.  
3 AGUILAR, T., (1999). Alfabetización científica para laciudadanía. Madrid: Narcea. 
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alfabetização científica está colocada como uma linha emergente na didática das 

ciências, que comporta um conhecimento dos fazeres cotidianos da ciência, da 

linguagem científica e da decodificação das crenças aderidas a ela”.  

Porém, alfabetizar os alunos cientificamente não é uma tarefa fácil, pois como 

o ensino de ciências é aplicado por meio da memorização, a construção do 

conhecimento científico acaba ficando de lado. A alfabetização científica é muito 

importante para o indivíduo, pois lhe proporciona melhores condições de vida, fazendo 

parte do seu dia-a-dia, sendo significativa. 

A forte presença do tradicionalismo no ensino de ciências é algo que dificulta a 

construção do conhecimento científico. Atualmente nos deparamos com uma sala de 

aula desmotivada, com alunos desinteressados, e essa na maioria das vezes é o 

desafio inicial que professor precisa vencer. Porém a disciplina de ciências apresenta 

algumas regalias que podem ser essenciais para o enriquecimento no processo de 

aprendizagem, alcançando assim, a construção do conhecimento científico. 

Tornar a ciência significativa para o aluno, na maioria das vezes exige 

mudanças de metodologias de ensino e a disciplina de ciências naturais apresenta 

muitas delas, como por exemplo, as atividades práticas experimentais. A 

experimentação é modo de organizar cientificamente a procura de respostas. A 

experimentação é parte da metodologia das Ciências (MORAES, 2011, p.85). 

A experimentação pode contribuir para aproximar o Ensino de Ciências das 

características do trabalho científico, para aquisição de conhecimentos e para o 

desenvolvimento mental dos alunos (MARANDINO, 2003, p.181).  

  

2.3 A ATIVIDADE PRÁTICA EXPERIMENTAL COMO METODOLOGIA NO ENSINO 

DE CIÊNCIAS NATURAIS 

 

O processo de ensino aprendizagem precisa estar bem estruturado e 

atualizado e os professores preparados quanto ao que ensinar. E na elaboração de 

projetos para alunos do ensino fundamental, pois a forma de aprendizado não pode 

ser a mesma aplicada para alunos do ensino médio. 

Por ser tratar na sua maioria de alunos com faixa etária adolescente no ensino 

regular é importante que esta prática experimental seja bem trabalhada e dinâmica 

para que ocorra uma boa assimilação por parte dos alunos. 

Binsfeld e Auth (2011) dizem que: 
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As oportunidades que são possibilitadas aos alunos nas escolas revelam o 
quanto a realização de atividades experimentais influencia no processo de 
ensino aprendizagem, seja motivando –os a participar das atividades, 
oportunizando a relação da teoria com a prática e, especialmente, a 
aprendizagem dos mesmos. 

 

O desenvolvimento de atividades experimentais, com a intenção de 

aprendizado, quando de forma bem trabalhada, constitui para que surja um interesse 

dos alunos para a prática de ciências e afins. 

De acordo com Binsfeld e Auth (2011): 

  

Qualquer que seja a atividade deve ter a necessidade de períodos anterior e 
posterior, visando uma aprendizagem significativa, pois não se desvinculam 
teoria de prática (de laboratório). Os questionamentos e os diálogos são de 
extrema importância, por proporcionarem ricos momentos de interação no 
sentido de entender o fenômeno realizado, dando ênfase à construção do 
conhecimento. 

 

É importante que a escola ofereça todo apoio e suporte para o professor realizar 

a sua prática experimental, pois assim ele também se sentirá motivado a trabalhar os 

projetos com os alunos e terá um ambiente receptivo para todos. 

 

2.3.1 Por que utilizar a atividade prática experimental como metodologia de ensino? 

 

A atividade prática é uma das ferramentas mais presentes no ensino de 

ciências, mencionadas e defendidas por alguns autores. Marinho e Simões (1993, 

p.35), relatam que a insuficiência do ensino de ciências está na pobreza do ensino 

experimental.  

Frota-Pessoa et al. (1985, p.98) enfatiza que, “[...] a realização de experimentos 

e a observação direta de objetos e fenômenos naturais é indispensável para a 

formação científica em todos os níveis de ensino”. 

Para Reginaldo et al. (2012), a realização de experimentos em ciências, 

representa uma excelente ferramenta para que o aluno faça a experimentação do 

conteúdo e possa estabelecer a dinâmica e indissociável relação entre teoria e prática.  

Segundo Vasconcelos e Souto (2003, p.99) no ensino de Ciências, as atividades 

práticas são fundamentais, afinal o desenvolvimento da capacidade investigativa e do 

pensamento científico são diretamente estimulados pela experimentação.  
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 Além de presenciar a teoria “in lócus”, essa metodologia contribui para o 

desenvolvimento crítico do aluno, despertando e construindo habilidades, como a 

elaboração de hipóteses, identificar variáveis e o desenvolvimento do senso crítico do 

aluno. Vasconcelos e Souto (2003, p. 99) dizem que “através de um experimento, o 

aluno tem oportunidade de formular e testar suas hipóteses, coletar dados, interpretá-

los e elaborar suas próprias conclusões [...]”. 

 A emissão de hipótese pelos alunos também permite que eles exponham seus 

conhecimentos prévios, já que para a formulação de hipóteses, os alunos baseiam-se 

em seus conhecimentos que se encontram organizados na estrutura cognitiva 

(ZOMPERO; LABURU, 2010, p.17). Estimular essa habilidade nos alunos é muito 

importante em uma aula prática, porque os alunos não se limitam, conseguem buscar 

respostas através de levantamentos de hipótese para o fenômeno visto e ocorrido na 

prática. Para que isso ocorra é importantíssimo que o aluno saiba usar os seus 

conhecimentos prévios, já que a ciências também trata questões empíricas. 

 Em relação a identificação de variáveis, Pereira et al. (2000) enfatizam que 

“variáveis são grandezas operacionalizadas a fim de quantificar conceitos abstratos e 

fazer comparações significativas entre fenômenos naturais e suas propriedades, 

mediados por conceitos a eles relacionados”. Desta forma identificar variáveis é o 

aluno saber relacionar ações como temperatura, luz, calor e entre outros fenômenos 

que podem influenciar no resultado final de uma experimentação. 

 Além de desenvolver habilidades como elaborar hipóteses e identificar variáveis, 

o uso da atividade prática experimental tem como função também despertar o 

interesse e a curiosidade do aluno; incentivar o trabalho em grupo, pois é muito 

comum nas escolas os alunos trabalharem de forma isolada, onde a comunicação é 

envolvida na maioria das vezes somente entre o professor e aluno. Já o trabalho 

desenvolvido em grupo promove essa socialização entre os alunos. Com isso, 

trabalha-se com diferentes opiniões. 

 

2.3.2 Tipos de atividades práticas experimentais 

 

De acordo com Abib e Araujo (2003, p.181) a aula prática experimental pode 

ser desenvolvida de três formas, por meio da demonstração/observação, da 

verificação e da investigação.  
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Pode-se dizer que na aula prática desenvolvida pela demonstração, os 

professores desenvolvem o experimento na maioria das vezes em sua mesa na sala 

de aula e o aluno apenas observa o fenômeno que acontece e tira sua conclusão.  

Essa modalidade apresenta duas características a demonstração fechada e 

aberta. Abib e Araujo (2003, p.181) salientam que:  

 

Nesse sentido, enquanto as demonstrações fechadas se caracterizam 
principalmente pela simples ilustração de um determinado fenômeno físico, 
sendo uma atividade centrada no professor que a realizada, as atividades de 
demonstração/observação aberta incorporam outros elementos, 
apresentando uma maior abertura e flexibilidade para discussões que podem 
permitir um aprofundamento nos aspectos conceituais e práticos 
relacionados com os equipamentos, a possibilidade de se levantar hipóteses 
e o incentivo `a reflexão crítica, de modo que a demonstração consistiria em 
um ponto de partida para a discussão sobre os fenômenos abordados, com 
possibilidade de exploração mais profunda do tema estudado. 

 
Dessa forma a atividade de demonstração aberta apresenta também um 

caráter investigativo. Essa modalidade ainda apresenta algumas vantagens essências 

para facilitar sua aplicação em sala de aula. Frota-Pessoa et al. (1985, p. 95), 

ressaltam o seguinte: 

 

1. [...] O professor pode desencadear o experimento no momento exato 
da discursão em que ele é necessário para desempenhar o papel que lhe 
cabe no encaminhamento do problema. 
2. O professor pode concentrar muito mais facilmente a atenção de toda 
a turma no problema em estudo e conduzir a discussão de modo que seja 
valorizado o papel do experimento em seu esclarecimento. 
3. Só é necessário um conjunto de material, o qual deve ser planejado, 
entretanto, de tal modo que permite a que o experimento possa ser 
acompanhado mesmo de longe. 
4. É muito mais fácil manter o interesse concentrado dos alunos, e 
portando a disciplina, do que no caso de práticas em equipes ou individuais. 

 
As atividades de verificação são caracterizadas por uma maneira de se 

conduzir a atividade experimental na qual se busca a verificação da validade de 

alguma lei física, ou mesmo de seus limites de validade (ABIB; ARAUJO, 2003, p. 

183). Diante disso a verificação lida com a comprovação de fatos, ou seja, o aluno vai 

realizar uma prática proposta pelo professor, onde ele terá um manual pré-elaborado 

com a descrição do experimento a ser realizado. Ao realizar o experimento o aluno 

vai verificar e comprovar se o resultado está correto. A verificação lida com verdades 

estabelecidas, onde o aluno segue as famosas “receitinhas prontas”.   

Segundo a pesquisa de Abib e Araujo (2003, p. 183): 
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 A importância destas atividades pode ser destacada, entre outros fatores, 
pela sua capacidade de facilitar a interpretação dos parâmetros que 
determinam o comportamento dos sistemas físicos estudados, sendo, 
segundo alguns autores, um recurso valioso para tornar o ensino estimulante 
e a aprendizagem significativa [...]. 

 

A aula prática experimental por meio da investigação tem sido muita citada 

atualmente, pois ela requer uma participação mais ativa do aluno, trabalhando de 

forma construtivista. E assim apresentando o professor como mediador, ou seja, ele 

vai apenas mostrar o caminho que o aluno precisa percorrer. Além disso, essa 

modalidade promove o questionamento. O termo “investigação” é usado 

explicitamente para a atividade que exijam que os alunos pensem e façam escolhas 

sobre “o que variar” e “o que medir” (WARD et. al, 2010, p.84). A modalidade 

investigativa proporciona ao aluno desenvolver o seu próprio trabalho, levantando 

suas hipótese e situação problemas, tendo autonomia de escolha de registrar suas 

variáveis e medidas.  

A experimentação pode ter grande poder de desenvolver nos alunos a 

capacidade cognitiva, e serem conduzidas de maneira a favorecer o pensamento 

lógico, o processo ensino-aprendizagem poderá alcançar resultados satisfatórios 

quanto ao desenvolvimento dessas habilidades (SUART; MARCONDES, 2008). De 

acordo com a pesquisa Zoller4 (2002 apud Suart e Marcondes, 2008) a habilidade 

cognitiva pode ser subdividida em: habilidades cognitivas de baixa ordem (LOCS) 1 e 

as de alta ordem (HOCS) 2. Suart e Marcondes (2008) intensificam que: 

 

Habilidades Cognitivas de Baixa Ordem são caracterizadas por capacidades 
tais como: conhecer, recordar/relembrar a informação e/ou aplicação simples 
de conhecimento ou algoritmos memorizados em situações familiares e 
resolução de exercícios, já as de Alta Ordem são referidas como aquelas 
capacidades orientadas para a investigação, resolução de problemas (não 
exercícios), tomada de decisões, desenvolvimento do pensamento crítico e 
avaliativo. Questões de alta ordem cognitiva são definidas como: problemas 
não familiares para o estudante, que requerem para sua solução, 
conhecimento adicional, aplicação, análise e capacidades sintéticas, tal como 
fazer conexões e pensamentos avaliativos, para a solução. 

 

Com isso a experimentação por investigação sendo bem desenvolvida e 

aplicada estimulará a habilidade cognitiva de alta ordem no aluno.  

 

  

                                            
4 Zoller, U. (1993) Are lecture and learning: are they compatible? Maybe for LOCS; unlikely for HOCS.  
Journal of Chemical Education, p. 195- 197. 
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3- PREPARO DOCENTE PARA USO DE EXPERIMENTAÇÃO COMO 

FERRAMENTA DE ENSINO 

 

Neste tópico os principais temas em relação ao preparo docente para uso da 

experimentação são: motivos pelo qual o professor não adota a experimentação e, 

qualificação do professor no uso das práticas experimentais. 

 

3.1 MOTIVOS PELOS QUAIS OS PROFESSORES NÃO ADOTAM A 

EXPERIMENTAÇÃO 

 

A Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) no Art. 13 no inciso 

I e II enfatiza que, o docente fica incumbido de participar da elaboração da proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino e elaborar e cumprir plano de trabalho 

(BRASIL, 1996). Diante disso, fica claro que o professor tem autonomia de elaborar e 

conduzir sua aula, pois sua participação no planejamento escolar é de suma 

importância. Com isso fica à mercê do docente qual estratégia abordar para ajudar na 

compreensão dos conteúdos dos discentes em relação a aprendizagem.  

Apesar do professor apresentar uma certa “autonomia” para desenvolver sua 

metodologia no processo de ensino e aprendizagem, nem sempre essa liberdade é 

colocada em vigor. Marinho e Simões (1993) relatam que, a escola precisa permitir ao 

professor liberdade para definir os limites da sua própria ação pedagógicas tendo em 

vista realidade em que ela acontecerá. Pois a escola as vezes sobrecarrega tanto o 

professor com exigências de cumprir o calendário escolar, que a autonomia de se 

trabalhar em melhorar sua prática pedagógica acaba ficando de lado. 

Ao se trabalhar com atividades práticas experimentais o professor se depara 

com uma série de problemas limitando ou desmotivando-o a desenvolver e 

aperfeiçoar seu trabalho. Questões como a falta de tempo, extensa grade curricular, 

turmas superlotadas, falta de recursos (materiais e laboratório) e entre outros.  

A falta de tempo é um pilar muito presente no âmbito escolar, fator que envolve 

a curta carga horário da disciplina de ciências, como também a sobrecarga do 

professor. A disciplina de ciências tem uma extensa grade curricular e uma carga 

horária muito curta em relação a matemática e português. E esse curto período de 

tempo dificulta o professor a desenvolver atividade prática durante aula,   
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Em um outro momento a maioria dos professores possui uma jornada de trabalho 

muito extensa e cansativa, pois em razão do baixo salário acaba trabalhando em mais 

de uma escola duplicando as tarefas internas, com isso, o professor acaba ficando 

sem tempo de reformular sua prática pedagógica. Por outro lado, Marinho e Simões 

(1993, p.40) chegam a mencionar que o professor não pode utilizar os baixos salários 

como desculpas para não modificar suas práticas pedagógicas aplicadas anos e anos. 

Segundo eles o professor deve refletir que todo esforço a mais que desprenda no 

preparo de suas aulas para uma qualificação do ensino não deve ser evitado em razão 

dos baixos salários.  

Nas escolas da rede pública de ensino principalmente as localizadas nas zonas 

urbanas é muito comum apresentarem turmas superlotadas, com isso fica difícil 

organizar a turma, e assim o professor pode não conseguir alcançar a atenção de 

todos os alunos. 

 Zancul (2011, p.66) mostra que: 

 

De fato, é preciso que se admita que não é fácil organizar uma atividade 
prática com 30 alunos ou mais, seja no laboratório seja na sala de aula. Os 
experimentos requerem manipulação de materiais, coletas de dado, 
organização de procedimentos e devem ser realizados sob orientação do 
professor. Com turmas muito grandes ou com problemas de 
comportamentos, o trabalho fica mais difícil e é preciso elaborar um 
planejamento cuidadoso para esse tipo de atividade. Entre as estratégias 
para viabilizar os trabalhos experimentais com grupos numerosos, a 
elaboração de regras conjuntamente com os alunos pode ser uma alternativa 
a ser explorada. 

 

Um outro fator muito importante é a falta de recurso como um laboratório bem 

equipado e matérias para desenvolver a atividade experimental. Cerri e Tomazello 

(2011, p.75) levantaram esta questão, “[...] a experimentação é evitada por muitos 

professores que além de nem sempre se sentirem preparados, alegam, para realiza-

las, a exigência de espaço adequado e materiais específicos que a maioria das 

escolas não dispõe”. Essas são umas das questões mais levantadas pelos 

professores em relação ao desenvolvimento da atividade, porém essa justificativa 

pode estar pautada em alguma deficiência de sua formação.  

Para desenvolver qualquer atividade experimental é necessário ter materiais, e 

como o único material custeado pelo governo é o livro didático, cabe ao professor 

caso queira desenvolver experimentação, custear o material.  É importante salientar 

que existem atividades práticas principalmente as vinculadas em alguns livros 



24 
 

 

didáticos, como exemplo o livro Projeto Radix de Ciências, usado em algumas escolas 

da rede pública de ensino, que traz uma série de atividades práticas que podem ser 

desenvolvidas com matérias de fácil acesso e de baixíssimo custo. Além disso o 

professor precisa ter um olhar bem clínico ao utilizar as propostas de atividades 

práticas experimentais veiculadas ao livro didático, pois segundo a visão de Cerri e 

Tomazello (2011, p.77): 

 

Deve-se dar especial atenção para as propostas de atividades veiculadas nos 
livros didáticos de ciências das séries iniciais que abranjam experimentos e 
práticas que, além de causar inquietações e reflexões, possam instigar os 
alunos a dar respostas e perguntas feitas por eles, ampliando ou modificando 
suas explicações iniciais para os fatos e fenômenos do seu cotidiano. 
 

 Os autores fizeram um questionamento das series iniciais, porém essa é uma 

questão comumente apresentadas nos livros de ensino fundamental II. O professor 

pode fazer uma mudança na forma de trabalhar esses experimentos, integralizando a 

pesquisa, levando os alunos a pensar e organizar suas ideias, evitando uma prática 

meramente mecânica. 

Já a falta de um laboratório equipado é algo que vai além das forças do 

professor, pois depende de um investimento financeiro maior. Porém, uma 

experimentação permite ao aluno perceber que o conhecimento científico não se limita 

a laboratórios sofisticados, mas pode ser construído em sua sala de aula em parceria 

com professores e colegas, (VASCONCELOS; SOUTO, 2003, p.99). 

Bizzo (2009, p.96) ainda intensifica que: 

 

A ideia de que as aulas de ciências serão desenvolvidas em laboratório iguais 
aos dos cientistas é uma expectativa frequente e muito exagerada. As aulas 
de ciências podem ser desenvolvidas com atividade experimentais mas sem 
sofisticação de laboratórios equipados, os quais poucas escolas de fato 
possuem (e mesmo quando os possuem é raro que estejam em condições 
de uso ou que os professores tenham treinamento suficiente para utiliza-lo).  

 
Sendo assim, a falta de laboratório não pode se tornar um empecilho para 

impedir a aplicação de atividades experimentais. 

  

3.2 QUALIFICAÇÃO DO PROFESSOR NO USO DAS PRÁTICAS EXPERIMENTAIS 

 

O docente precisa sentir-se adaptado ao trabalhar com atividades práticas 

experimentais para que possa desempenhar bem sua função que está centrada no 
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processo ensino/aprendizagem. Frota-Pessoa et al. (1985, p.99) enfatiza que, para as 

atividades práticas realmente sejam úteis no ensino, é preciso que o professor às 

situem adequadamente no processo de aprendizagem.   

A adequação do professor é essencial em qualquer proposta pedagógica que 

ele venha desenvolver como sua metodologia de ensino, pois ao se aplicar uma 

experimentação o professor deverá estar atento as variáveis que podem surgir, como 

por exemplo, saber lidar com “erros” e dificuldades, pois são imprevisíveis desde a 

montagem até o resultado final.  

Gaspar em uma de suas obras acerca da experimentação de ciências relata 

sobre o que pode dar errado ao executar a montagem de um experimento. Ele diz o 

seguinte: 

Este tópico é importante porque é quase inevitável aparecimento de algumas 
dificuldades na maior parte das montagens; por exemplo, é comum os 
equipamentos não funcionarem logo depois de prontos. Procuramos então, 
em cada caso, prever o que pode prejudicar o bom funcionamento de cada 
montagem. De qualquer forma, se o professor tiver uma adequada 
compreensão da teoria em que a atividade se fundamenta, não será difícil 
detectar as causas de um mau funcionamento (GASPAR, 2003, p.5). 

 
 Bizzo (2009, p.98) ainda acentua que, todas as vezes que são encontradas 

evidencias diferentes daquelas esperadas não se tem necessariamente motivos para 

lamentar um fracasso; talvez, ao contrário, esteja se abrindo uma oportunidade de 

reflexão que pode ser explorada de forma produtiva pela classe. 

Gaspar (2003) enfatiza a importância do professor dominar a teoria, porque o 

domínio teórico pode trazer um conforto ao docente tirando a insegurança, podendo 

leva-lo a criar especulações de sua metodologia. 

 Além disso, o embasamento do professor na teoria lhe proporciona um 

posicionamento em não descartar os possíveis erros que podem surgir, pois ele pode 

tirar proveito trabalhando no aluno uma habilidade muito importante que é a criticidade 

e a participação, fazendo com que eles venham buscar “o porquê” dos erros 

acontecidos nos experimentos, contribuindo de maneira significativa na construção do 

conhecimento. 

A experimentação precisa ter um caráter significativo para o educando 

transmitindo-lhe conhecimentos necessários à concepção da teoria e compreensão 

do mundo. O uso dessa ferramenta no ensino precisa gerar um conforto no cognitivo 

do aluno. Fazer uso das práticas experimentais não é somente um desafio para o 

aluno e a escola, mas também para o professor. É de suma importância que o 
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professor também esteja preparado e motivado para executar tais atividades. Pois a 

maneira como ele vai executar estas atividades é fundamental para que os alunos 

compreendam o que está sendo transmitido pelo professor. Rosito (2008, p.206) diz 

que, as deficiências na formação do professor de ciências representam uma série 

limitação para a utilização da experimentação em suas aulas, e estão relacionadas 

tanto com a formação pedagógica como ao domínio dos conteúdos específicos.  

  O professor para desenvolver atividades práticas experimentais com seus 

alunos precisa ter trabalhado com essa perspectiva em sua graduação, sendo um 

ponto de partida para o professor ao desenvolver essa modalidade de ensino em sua 

aula.   

  Pode acontecer do professor não trabalhar com atividade prática experimental 

devido a sua falta de intimidade com essa metodologia, pois quando não se faz parte 

de sua vivência em sua formação acadêmica, ele apresenta receio em aplicar esse 

tipo de atividade. Zancul (2011, p.67) diz que,  

 

O professor, cuja formação não proporcionou a oportunidade de realização 
de experimentos, com certeza não se sente seguro para conduzir um trabalho 
experimental com suas turmas. Se ele próprio nunca realizou uma atividade 
de investigação ou envolveu-se na resolução de uma situação problema, terá 
poucos elementos para orientar os estudantes na exploração de 
procedimentos como esses. 

 
Rosito (2008, p.206) relata em seu trabalho uma visão que o autor Mc Demont 

levanta em relação a característica dos cursos de formação de professores de 

ciências. Um dos questionamentos é o fato da realidade da formação de professores 

com a realidade que ele encarará em sua prática pedagógica, como exemplo as 

atividades práticas sendo principalmente desenvolvidas em laboratórios sofisticados, 

limitando-se a processos, sendo na maior parte de comprovações.  

Rosito (2008, p.207) diz que o curso de graduação é apenas o início, e que seria 

impossível preencher todas as necessidades essências a formação de professor. Com 

intuito de preencher essa lacuna vem se destacando a importância do programa de 

educação continuada para os profissionais da educação (LDB, art 63, inciso III, 

BRASIL, 1996), como cursos de atualização, participação de oficinas, grupos de 

estudos, ações importantes para auxiliarem o professor. 

 Zancul (2011, p.67), aponta outros meios como diferentes materiais escritos, 

acessíveis, que o professor pode estar buscando como apoio a fim de desenvolver 

uma prática experimental proporcionando ao aluno uma visão científica.   
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4- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

4.1 OBJETIVO 

 O presente trabalho avaliou-se a inserção das atividades práticas 

experimentais como metodologia de ensino na disciplina de ciências nas escolas 

públicas do município de Santo Antônio de Pádua-RJ. 

 

4.2 LOCAL DA PESQUISA 

 
A presente pesquisa foi desenvolvida em todas as escolas municipais que 

oferecem o ensino fundamental II em Santo Antônio de Pádua-RJ.  

 O município de Santo Antônio de Pádua, apresenta doze escolas da rede 

municipal de ensino, que oferecem o ensino fundamental II (6° ao 9° ano). As escolas 

visitadas foram: Escola Municipal Anaíde Panaro Caldas, Escola Municipal Deputado 

Armindo Marcilio Doutel de Andrade, Escola Municipal Escola Viva Professora Edy 

Belloti, Escola Municipal Salim Simão, Escola Municipal Sarah Faria Brás, localizadas 

no primeiro distrito, ou seja, em Santo Antônio de Pádua. Já as escolas situadas nos 

distritos do município são: Escola Municipal Antônio Teixeira Jardim (São Pedro), 

Escola Municipal Dr. Lemant Decnop (Monte Alegre), Escola Municipal João Maurício 

Brum (Boa Nova), Escola Municipal José Pinto de Souza (Marangatú), Escola 

Municipal Lélia Leite de Faria (Santa Cruz), Escola Municipal Manoel Miguel Souto 

(Campello) e a Escola Municipal Pedro Batista de Souza (Santa Luzia). 

   
4.3 TIPO DE PESQUISA 

 
Foi realizada uma pesquisa por meio de questionário (Apêndice) com questões 

objetivas e discursivas, tendo como campo de pesquisa os professores da disciplina 

de ciências da rede pública municipal de ensino do fundamental II (6°ao 9° ano). 

 
4.4 COLETA DOS DADOS  

 
Para iniciar a coleta de dados da pesquisa, primeiramente foi pedido uma 

autorização na Secretaria de Educação do Município, para assim realizar as visitas 

nas escolas mencionadas acima.  
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 Nas escolas visitadas era apresentada a carta de autorização e explicado o 

propósito da pesquisa à direção. 

 O corpo docente de ciências do município de Santo Antônio de Pádua conta com 

dezessete professores atuando na rede municipal de ensino no fundamental II, porém 

a pesquisa foi realizada com catorze professores, pois três professores optaram por 

não responder o questionário. Mesmo assim, a pesquisa não deixou de ser 

enriquecedora, pois 82% dos professores contribuíram para a realização dessa 

pesquisa. 

 
4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 
Com a aplicação do questionário procurou-se verificar como é abordado e 

desenvolvido as atividades práticas experimentais nas escolas municipais que 

oferecem o ensino fundamental II.  

O questionário utilizado na pesquisa apresentou um perfil objetivo, onde a 

identificação dos professores foram estabelecidas por meio da letra “P” (Abreviação 

de professor(a)) e de números (P1, P2...P14), apresentando seis questões de cunho 

objetivo e apenas três discursivas. 

 Nas questões objetivas a análise de dados com as respostas dos professores foi 

expressa por meio de figuras gráficas. Já as discursivas foram demonstradas algumas 

escritas dos professores. 
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5- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

 
 A primeira questão procurou relatar a importância das atividades práticas 

experimentais como metodologia no ensino de ciências naturais. Nove professores 

(Professores P1, P2, P5, P6, P7, P9, P12, P13 e P14), declararam ser muito 

importante e cinco (Professores P3, P4, P8, P10 e P11) afirmaram que a atividade 

prática é sempre relevante para o ensino de ciências naturais (Fig. 1).  

 

 

Figura 1- Gráfico sobre o pensamentos dos professores em relação ao uso de atividade prática 
experimental 

 
Percebe-se que todos os professores entrevistados consideraram ser muito 

importante o uso da atividade prática experimental, mesmo que alguns deles tenham 

sido menos intensivos. Este dado não tira relevância em usar essa metodologia. Esse 

resultado está em concordâncias com as ideias de alguns autores como Frota-Pessoa 

et al. (1985), Vasconcelos e Souto (2003), Reginaldo et al. (2012), que defendem o 

uso das atividades experimentais no ensino de ciências. 

 Com relação à possibilidade de autonomia de inserir ou não a atividade prática 

em seu método de ensino, os resultados mostram que 100% dos professores da rede 

municipal de ensino não tem problemas em realizar este tipo de atividade. Os dados 

apontam que a autonomia não é, portanto, empecilho para que os professores 
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venham inserir a atividade prática em sua metodologia de ensino, pois pelo que se 

percebe no resultado é que os catorze professores foram unânimes em afirmar sua 

autonomia em inserir a atividade prática em seu método de ensino, isso está de acordo 

como a LDB (Brasil,1996) que enfatiza que o professor tem autonomia em elaborar e 

conduzir sua aula. Assim fica esclarecido que os professores de ciências do município 

de Santo Antônio de Pádua tem a total liberdade para aplicar essa metodologia. 

Objetivou também conhecer se os professores têm acesso ou não a um 

laboratório ou sala de ciências nas instituições que trabalham. Os resultados mostram 

que apenas 21% dos professores têm acesso a pelo menos a sala de ciências que 

equivale a 1/12 das escolas municipais visitadas (Fig. 2). Cabe ressaltar que a 

proporção de escolas que tem em sua estrutura física pelo menos salas de ciências é 

menor, e as vezes não estão acessíveis a eles. 

 

 

Figura 2 - Instituições de ensino municipais de Santo Antônio de Pádua-RJ, que possuem laboratório ou 
sala de ciências em suas dependências, com acesso aos professores 

 
Ao se trabalhar com atividades práticas experimentais, os professores tendem a 

enfrentar algumas dificuldades, tais como falta de tempo, extensa grade curricular, 

turmas superlotadas, alunos indisciplinados e falta de recursos. Com relação ao 

número grande de alunos Zancul (2011) afirma ser complicado organizar tais 

atividades com turmas com 30 alunos ou mais. Os relatos a seguir mostram as 

dificuldades enfrentadas por esses professores:  

 

“A falta de um laboratório com os devidos materiais.” (Professor –P1) 
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“Material para certos experimentos.” (Professor –P4) 

 

“Não ter os experimentos disponíveis, também tempo disponível em visto de 

que temos que seguir uma extensa grade curricular”. (Professor – P9) 

 

“A falta de alguns materiais e um lugar apropriado para realizar os 

experimento”. (Professor – P10) 

 

“Falta de interesse e falta de recursos”. (Professor –P13) 

 

Cabe ressaltar que segundo o resultado apresentado na figura 2 e os relatos de 

alguns professores (P1, P4, P9, P10 e P13), a falta de um laboratório ou sala de 

ciências e a falta de material é um empecilho fortíssimo para desenvolver-se atividade 

experimental, pois é uma realidade apresentada na maioria das escolas públicas. 

Marinho e Simões (1993) colocam que o baixo salário não pode ser usado como 

desculpa para não modificar suas práticas pedagógicas. Porém a realidade mostra 

que os baixos salários são dificultadores sim! Pois na falta de recursos financeiros da 

escola, muitas vezes, o professor tem que comprar materiais para realizar as 

atividades práticas. Como o professor não trabalha como uma turma só e em várias 

escolas torna-se custoso a compra desses materiais, mesmo que de baixo custo.  

Procurou-se também demonstrar a frequência com que o professor ciências do 

município de Santo Antônio de Pádua-RJ faz uso da atividade prática. 

Segundo o resultado apresentado abaixo na figura 3, dos catorze professores, 

dois declararam fazer uso de atividade prática raramente, onze regularmente e 

apenas um deles respondeu sempre. Através do resultado nota-se que a atividade 

prática não é totalmente escassa na metodologia dos professores de ciências do 

município de Pádua em algum momento na disciplina a experimentação é 

desenvolvida. Porém a quantidade em que é aplicada continua sendo irrelevante, pois 

apenas um professor faz o uso da atividade experimental com uma frequência maior. 

E na maioria das vezes esse pouco contato com experimento que os discentes tem, 

é através da feira de ciências que é desenvolvida anualmente nas escolas municipais. 
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Figura 3- Frequência com que os professores de ciências do Munícipio de Santo Antônio de Pádua 
desenvolvem as atividades experimentais 

 
Também foi questionado o que a aplicação da atividade prática experimental de 

ciências proporciona ou proporcionaria para os alunos em relação ao seu 

posicionamento em sala de aula. 

 

“A aula prática proporciona o foco da atenção dos alunos, auxiliando nas 

aulas teóricas.” (Professor –P8) 

 

“Os experimentos conseguem prender melhor a atenção dos alunos, pois os 

mesmos para realizarem as experiências buscam por meios tecnológicos o 

conhecimento necessário para realiza-lo.” (Professor – P10) 

 

“Os alunos interagem mais com a matéria e entendem mais, assim a sua 

participação na aula melhora e seu conhecimento aumenta.” (Professor –

P11) 

 

“Ficam mais atentos e são incentivados a desenvolver o conhecimento.” 

(Professor –P12) 

 

“Atenção, comportamento, socialização.” (Professor –P14) 

 

Foi levantada também uma questão em relação a observação do professor em 

sala de aula, qual a contribuição das aulas práticas experimentais para a 

aprendizagem do aluno. 
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 “Aumenta o interesse dos alunos desenvolve a “curiosidade” passando do 

“por que” para o “como”.” (Professor –P2) 

 

“Desperta a curiosidade dos alunos e melhor aprendizado.” Professor –P3) 

 

“As aulas práticas aguçam os alunos para as aulas de ciências, elas fazem 

com que os alunos tenham mais interesse e um olhar diferenciado nos 

conteúdos estudados com sua prática experimental.” (Professor –P5) 

 

“Percebo que eles conseguem assimilar melhor o conteúdo das aulas, e com 

isso eles tem um aprendizado melhor.” (Professor –P6) 

 

“Tudo o que se torna prazeroso, se torna eficaz. A aula prática é prazerosa e 

gera um interesse em querer sempre.” (Professor –P7) 

 

“No cotidiano da vida dos alunos, eles podem ver que muitas vezes a aula 

prática pode trazer benefícios para a vida fora da escola. (Como muitos 

falam).” (Professor –P12) 

 

Diante de algumas opiniões dos professores pesquisados a aula experimental é 

motivadora para a metodologia de ciências, pois complementam suas aulas, desperta 

o interesse dos alunos a estudar. Atua também na assimilação dos conteúdos 

teóricos, ajuda na organização quanto ao comportamento, na socialização quando a 

atividade é desenvolvida em grupo; se tornando significativa para os alunos, ou seja, 

fazendo uma ponte entre a vida fora e dentro da escola. Bizzo (2009, p.96) diz que as 

aulas de ciências geram muitas expectativas e interesse por parte dos alunos. O autor 

ressalta, ainda, que existe uma motivação natural por aulas que estejam dirigidas a 

enfrentar desafios e a investigar diversos aspectos da natureza. 

Questionou-se também em que momento os professores utilizam as atividades 

práticas experimentais durante a disciplina. Foram fornecidas opções de respostas e 

uma delas era se recorriam às atividades antes, durante ou depois da teoria. Dos 14 

professores que disseram utilizar atividades práticas, apenas um disse desenvolver a 

atividade antes da teoria. Oito deles disseram realizar as práticas depois de aulas 

teóricas e cinco declaram fazer isto de forma concomitante (Fig. 4). É muito comum 

as atividades práticas serem desenvolvidas, logo após a explicação teórica. Segundo 

Andrade e Massabni (2011, p.845), denota uma ideia que são compreendidas como 

forma de “aplicação” ou “prova” dos conhecimentos aprendidos, atuando como 
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complemento da aula teórica. Porém as demais possibilidades como o uso de 

atividades práticas antes da teoria não devem ser descartadas. O professor P12 relata 

que <Tem conteúdos de ciências que se encaixam com uma experimentação antes 

de introduzir a teoria>. Sendo assim, o professor sabe o momento adequado em que 

a atividade prática se encaixe melhor com teoria. A aula prática (de acordo com os 

objetos estabelecidos) poderá ser então dividida em três momentos, que vão da 

identificação das ideias do aluno (fase pré-experimental), à experimentação 

propriamente dita (fase experimental) e à organização e interpretação dos dados (fase 

pós-experimental), (TOMAZELLO, 2011, p.98). 

  

 

Figura 4 -  Momento em que os professores de ciências preferem realizar as aulas práticas experimentais 

 
A aula prática experimental apresenta vários meios avaliativos que podem ser 

utilizados pelos professores, cabe ao professor saber qual das avaliações utilizar. 

Toda atividade prática precisa ser seguida de uma avaliação até mesmo para o 

professor ter um “feedback”, para saber se a atividade alcançou o propósito principal 

que é a aprendizagem. Sem a avaliação é quase impossível o professor ter um 

posicionamento se a atividade em questão foi significativa ou não para o aluno. Bizzo 

(2009, p.97) enfatiza que, a realização de experimentos é uma tarefa importante, mas 

que não dispensa o acompanhamento constante do professor, que deve pesquisar 

quais as explicações que os alunos apresentam para os resultados encontrados.  

Desta forma foi questionado como são os métodos avaliativos das atividades 

experimentais utilizadas ou defendidas pelos professores de ciências. O resultado 
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mostra que a maioria dos professores da rede municipal de ensino de Santo de 

Antônio de Pádua realizam ou defendem mais de um tipo avaliativo. 

Nota-se que onze dos professores defendem o relatório escrito, e essa é a forma 

mais comum utilizada pelos professores. É através dele que os alunos levantam suas 

hipóteses, situações-problemas, suas críticas, chegando a um resultado onde ele 

pode usar a teoria para explicar os fatos e fenômenos. Segundo o PCN (Brasil,1998, 

p.122), é fundamental que as atividades tenham garantido o espaço de reflexão, 

desenvolvimento e construção de ideias, ao lado de conhecimentos de procedimentos 

e atitudes.  

Além dos relatórios escritos os professores também relataram usar relatório oral 

ou avaliação por meio da participação durante a atividade. O professor P14 relatou 

que além desta participação utiliza também a introdução dos conceitos desenvolvidos 

na parte prática na avaliação teórica (Fig. 5). 

 

 
Figura 5 – Tipo de avaliação que os professores defendem ou adotam ao desenvolver aula prática 
experimental 

*Nesta questão os professores marcaram mais de um item. 

   
 
 Nota-se que o acompanhamento do professor é indispensável, e que o método 

avaliativo é essencial dentro da aula prática, pois o PCN (Brasil, 1998, p.122) relata 

que, o simples “fazer” não significa necessariamente construir conhecimento e 

aprender Ciências.  
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Diante do que foi proposto, vimos o quanto é importante que haja um preparo 

adequado de ambas as parte professor/aluno, para que tudo o que foi abordado nesta 

pesquisa seja desempenhado de uma maneira eficaz. 

 Pode-se dizer que quando o ensino é levado a sério, o seu conhecimento em 

qualquer área é transmitido de uma maneira motivadora e dinâmica, a escola, os 

professores, e principalmente os alunos absorvem de uma forma o que lhes foi 

apresentado. Dentro do ensino de ciências, a prática experimental é fundamental para 

que seja bem trabalhado o que o professor quer ensinar. 

 Vimos como é relevante o preparo docente para o uso da experimentação como 

metodologia de ensino. E que o professor pode inovar desenvolvendo atividades 

diferenciadas em seu método de ensino envolvendo o educando. 

Através do questionário, foi possível avaliar a relevância da prática experimental 

como metodologia diversificada do ensino, suas contribuições para uma 

aprendizagem mais significativa e os possíveis obstáculos que interferem para a sua 

inserção como metodologia de ensino. E com isso, fazer especulações de como essa 

atividade é desenvolvida no contexto escolar do município de Santo Antônio de 

Pádua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



37 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ABIB, M.; ARAUJO, M. (2003) Atividades Experimentais no Ensino de Física: 

Diferentes Enfoques, Diferentes Finalidades. Revista Brasileira de Ensino de Física, 

vol. 25: p.176-194. 

 

ANDRADE. M.; MASSABNI, V. (2011) O Desenvolvimento de Atividades Práticas na 

Escola: Um Desafio para os Professores de Ciências. Ciência & Educação, Campinas-

SP, v. 17, n. 4, p. 835-854. 

 

ASFOC.FIOCRUZ. Sinopse: Nelson Mandela, Guerreiro Atuante da Liberdade! Ícone 

da Luta pela Igualdade Racial. Disponível em: <www.asfo.fiocruz.br/sinopse_2014.pdf 

>. Acesso em: 14 dezembro 2017 

 

BINSFELD, S.; AUTH, M. (2011). A experimentação no ensino de Ciências da 

Educação Básica: constatações e desafios.VIII ENPEC (Encontro Nacional de 

Pesquisa em Ensino de Ciências), 2011, Campinas-SP. Atas do VIII ENPEC. Rio de 

Janeiro-RJ: Abrapec, p. 1-10. 

 

BIZZO, N. (2009) Ciências: fácil ou difícil. São Paulo: Biruta, 158p. 

 

BRASIL, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal n°9394/96, 

Brasília, MEC, 1996. 

 

CERRI, Y.; TOMAZELLO, M.(2011) O Ensino de ciências e a experimentação: 

algumas reflexões. In: Pavão, A., Freitas, D. Quanta ciências há no ensino de ciência. 

1.ed. São Carlos: EduFSCar, p.93-99 

 

CHASSOT, A. (2003) Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão 

social. Revista Brasileira de Educação, p.89-100. 

 

FROTA-PESSOA, O.; Gevertz, R.; Silva, A. (1985) Como ensinar ciências. 5. Ed. São 

Paulo: ed. Nacional – 218p. 

 

http://www.asfo.fiocruz.br/sinopse_2014.pdf


38 
 

 

GASPAR, A.(2003) Experiências de ciências para ensino fundamental. 1 ed. São 

Paulo: Átoca, 328p.  

 

LIBÂNEO, J. (2000) Tendências Pedagógicas na Prática Escolar. In: Democratização 

da Escola Pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Loyola, São Paulo, p.19-

45. 

 

MARANDINO, M. (2003) A prática de ensino nas licenciaturas e a pesquisa em ensino 

de ciências: questões atuais. Cad. Bras. Ens. Fís., v.20, n.2, p.168-193. 

 

MARINHO, S.; SIMÕES, A. (1993) O ensino de ciências no Brasil-problemas e 

desafios. Bios, Cadernos do departamento de ciências Biológicas da PUC-MG, p.31-

41. 

 

MORAES, R.(2011) O Ensino de ciências e a experimentação: algumas reflexões. In: 

Pavão, A., Freitas, D. Quanta ciências há no ensino de ciência. 1.ed. São Carlos: 

EduFSCar, p.81-90.  

 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: Ciências Naturais/Secretaria de 

Educação Fundamental – Brasília: MEC/SEF, 1997. 

 

PEREIRA, B. (2010) Experimentação no ensino de ciências e o papel do professor na 

construção do conhecimento. Caderno da Fucamp, Monte Carmelo-MG, n.11, p.1-9. 

 

PEREIRA, J.; UEHARA, F.; NUÑEZ, U. (2000) O estudo do conceito de variáveis com 

estudantes de licenciatura em química. VII ENPEC-Encontro Nacional de Pesquisa 

Educação em Ciências. Florianópolis, p.1-12. 

 

REGINALDO, C., SHEID, J., GUILLICH, C. (2012) O Ensino de Ciências e a 

Experimentação. IN ANPED SUL-Seminário de Pesquisa em Educação da Região 

Sul, p.1-11. 

 

RODRIGUES, L.; MOURA, L. TESTA, E. (2011) O tradicional e o moderno quanto à 

didática no ensino superior. Revista Científica do ITPAC, Araguaína, v.4, n.3, p.1-9. 



39 
 

 

 

ROSITO, B. (2008) Ensino de ciências e a experimentação. In: Moraes, R. 

Construtivismo e ensino de ciências reflexões epistemológicas e metodológicas. 3ª 

ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, p.195-209. 

 

SUART, R.; MARCONDES, M. (2008) Atividades experimentais investigativas: 

habilidades cognitivas manifestadas por alunos do ensino médio. XIV Encontro 

Nacional de Ensino de Química (XIV ENEQ), Curitiba-PR, p.1-12. 

 

TOMAZELLO, M.(2011) O Ensino de ciências e a experimentação: algumas reflexões. 

In: Pavão, A., Freitas, D. Quanta ciências há no ensino de ciência. 1.ed. São Carlos: 

EduFSCar, p.93-99.  

 

VASCONCELOS, S.; SOUTO, E. (2003) O livro didático de ciências no ensino 

fundamental – proposta de critérios para análise do conteúdo. Ciência & Educação, v. 

9, n. 1, p. 93-104. 

 

WARD, H.; RODEN, J.; HEWLETT, C.; FOREMAN, J. (2010) Ensino de ciências. 2. 

ed. Porto Alegre: Artned, 224 p. 

 

ZANCUL, M.(2011) O Ensino de ciências e a experimentação: algumas reflexões. In: 

Pavão, A., Freitas, D. Quanta ciências há no ensino de ciência. 1.ed. São Carlos: 

EduFSCar, p.63-68. 

 

ZOMPERO, F.; LABURÚ, E. (2010) As atividade de investigação no Ensino de 

Ciências na perspectiva de teoria da Aprendizagem Significativa. REEIEC (Revista 

Electrònica de Investigación em Educación em Ciencias), Argentina/Buenos Aires, 

Vol.5, Nº 2, p.12-19. 

 

 

 

 

  



40 
 

 

APÊNDICE 

Questionário para os professores de ciências  

 

           
 
Aluna: Patrícia Gervazio de Melo 
Curso: Ciências Naturais 
patricia.mello88@yahoo.com.br 
 
Pesquisa- Atividade Prática Experimental (TCC) 
 
Série que leciona:          _______ 
Disciplina:           _______   
Estabelecimento de ensino:        _______ 
 
1. A atividade prática experimental é uma ferramenta importante para auxiliar no 
ensino ciências naturais? 
 
(  ) Nunca 
(  ) Raramente 
(  ) Regular 
(  ) Sempre 
(  ) Muito 
 
2. Você como professor(a) da disciplina de ciências tem autonomia de inserir a 
atividade pratica em seu método de ensino? 
 
(  ) Sim 
(  ) Não  
 
3. A instituição de ensino a qual leciona possui laboratório ou sala de ciências? 
 
(  ) Sim  
(  ) Não  
 
4. Com que frequência você faz uso da atividade pratica? 
 
(  ) Nunca 
(  ) Raramente 
(  ) Regular 
(  ) Sempre 
(  ) Muito 
 
5. Você acha que as aulas práticas devem ser feitas:  
 

mailto:patricia.mello88@yahoo.com.br


41 
 

 

(  ) Não devem ser feitas. 
(   ) Antes das aulas teóricas.  
(   ) Depois das aulas teóricas.  
(   ) Concomitante com as teóricas. 
 
 
6. Como é a avaliação?  
 
(   ) Não faço. 
(   ) Por relatório oral.  
(   ) Por relatório escrito.  
(   ) Por participação.  
(   ) Outra. 
Qual?_______________________________________________________________ 
 
7. Qual é a maior dificuldade de se trabalhar com atividades práticas experimentais? 
Cite: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
8. Com relação a atenção dos alunos, o que a aplicação da atividade pratica 
experimental de ciências proporciona ou proporcionaria para eles? Cite: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
9. Descreva brevemente como você percebe a contribuição das aulas práticas para 
a aprendizagem dos alunos. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 


