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Resumo 

O presente trabalho foi desenvolvido com objetivo de analisar, a relevância que a atividade 
experimental exerce nas ações pedagógicas desenvolvidas por professores das disciplinas de 
Química, Física e Biologia na região agreste de Sergipe. A pesquisa foi realizada com 17 
professores de Ciências Naturais da educação básica, de escolas públicas e particulares. 
Utilizando-se para coleta de dados, questionário com questões abertas e fechadas. A análise 
dos dados permitiu a construção de categorias, observou-se, que a experimentação é um 
recurso utilizado pelos professores, e que apesar das dificuldades, como a falta de estrutura 
das escolas em termos de laboratórios e material (reagentes e vidrarias), a experimentação 
segundo os professores contribui para construção do conhecimento. Identificou-se também, 
que a formação inicial, contribuiu para que a experimentação seja utilizada nas aulas. 
Palavras chaves: experimentação, ensino de ciências, construção do conhecimento.  
 
Abstract: 
The present work was developed with the goal of analyzing, the relevance that the 
experimental activity exercises in the pedagogical actions developed by teachers of the 
Chemical, Physical and Biology in Sergipe's rural region. The research was accomplished 
with 17 teachers of Natural Sciences of the basic education, of public and particular schools. 
Using itself to data collection, questionnaire with opened and closed questions.  The data 
analysis allowed the categories construction, it was observed, that the experimentation is a 
resource used by teachers, and that despite difficulties, like the schools structure lack in terms 
of laboratories and material (reagents and glassworks), the experimentation according to the 
teachers contributes for knowledge construction. It was identified as well, that the initial 
formation, contributed so that the experimentation can be used in the classes. 
Keywords: experimentation, sciences teaching, knowledge construction. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A busca por metodologias que facilitem o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem, tornou-se uma das principais metas em busca da melhoria das ações 

pedagógicas da classe docente pelo menos nos últimos 40 anos, através da consolidação da 

pesquisa em ensino de Ciências/Química, Schnetzler e Aragão (1995). Dentre os métodos 

mais defendidos de serem utilizados, destaca-se o uso da experimentação, especialmente 

como possibilidade de construir conhecimento científico.  

Segundo Santos e Schnetzler (1996) a importância da inclusão da experimentação 

está na caracterização de seu papel investigativo e de sua função pedagógica em auxiliar o 

aluno na compreensão dos fenômenos químicos. Portanto, a experimentação se reveste num 

papel de auxiliador da atividade docente, e que pode contribuir para que o professor consiga 

instigar a curiosidade de seus alunos, o que poderá facilitar a construção do conhecimento 

científico e a superação de ideias do senso comum.  

Nos documentos distribuídos nas escolas pelo Ministério da Educação (MEC), como: 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), 

percebe-se que o uso da experimentação durante as aulas de Ciências Naturais possibilita aos 

alunos o estimulo a sua curiosidade e consequentemente a busca pelo conhecimento, que 

deverá proporcionar aos discentes um envolvimento maior com os conteúdos ensinados, 

tornando as aulas mais dinâmicas e proveitosas em termos de aprendizagem.  

A aula experimental em Química pode ser considerada uma estratégia 
pedagógica dinâmica, que tem a função de gerar problematizações, 
discussões, questionamentos e buscas de respostas e explicações para os 
fenômenos observados, possibilitando a evolução do aspecto 
fenomenológico (macroscópico) observado para o teórico (microscópico), e 
chegando, por conseqüência, ao representacional (SILVA e MACHADO, 
2008, p. 38)  

 
Entretanto, para que a função pedagógica do uso do experimento atinja o seu 

objetivo, o papel do educador é de suma importância, pois qualquer que seja o recurso 

didático ou metodologia utilizada, o que vai tornar a aula mais atraente ao aluno, é o que o 

professor preparou para realizar uma determinada abordagem, visto que, a ação pedagógica 



inovadora não se dará apenas pela utilização de novos recursos, e sim na forma como estes 

recursos são empregados. Segundo Maldaner (2003), no ensino de Química, os experimentos 

são importantes, mas eles não vão resolver o problema da aprendizagem, pois a “Química 

experimental não refletida tende a ser igual à química de quadro e giz.  

Percebe-se, que a utilização de metodologias como a experimentação, requer 

inicialmente uma visão aprofundada sobre a relevância que este recurso tem no sentido de 

facilitar a ação pedagógica, algo que vai exigir dos professores maior interação com seus 

alunos e uma vivência maior dentro da escola, a fim de que o professor possa se inteirar de 

tudo aquilo que a instituição de ensino lhe propicia para o desenvolvimento de suas ações, 

fazendo com que a experimentação não sirva apenas como uma forma de distração para os 

alunos. 

É neste sentido que deve haver uma reflexão maior sobre a utilização deste recurso, 

pois, como afirma Zanon e Silva (2000, p. 1) "muitos professores apresentam uma visão 

simplista da experimentação, imaginando ser possível “comprovar a teoria no laboratório”, ou 

que a partir do laboratório se possa chegar à teoria, esta concepção simplista pouco contribui 

para a aprendizagem significativa”. Visto que, a construção do conhecimento só ocorre de 

fato, quando o aluno percebe-se inserido no contexto.  

Portanto a função do educador vai além da aplicação de atividades práticas, já que, 

Junior, Ferreira e Hartwig (2008, p. 36) consideram que “só é possível explicar um fenômeno 

a partir do momento em que este seja pessoalmente significativo, a partir do momento em que 

a curiosidade seja despertada nos estudantes”. Percebe-se, contudo, que nos dias de hoje, 

diante de tamanha facilidade que os alunos encontram para obter informações em face da 

globalização da mídia, que o professor terá que desenvolver competências que o auxiliem na 

função de atrair seus alunos e tornar a sala de aula mais interessante. 

O educador precisa estar inteirado das mudanças que ocorrem na sociedade ao seu 

redor, pois isso irá facilitar o aperfeiçoamento de suas ações, o que implica dizer que a 

formação continuada, tornou-se uma necessidade imprescindível ao bom desenvolvimento da 

prática pedagógica, possibilitando ao educador  a mudança de postura na prática, passando a  

utilizar novos recursos como benefício a sua prática no cotidiano, e não como atividade 

imposta pelo sistema de ensino ao qual o professor esta inserido.  

Espera-se que o processo de ensino e aprendizagem seja reavaliado por aqueles que 

estão à frente do processo, visto que, algumas ações de melhoria podem ser postas em prática 

independente das condições estruturais ou de recursos físicos, como é o caso da 

experimentação: 



Deve ficar claro aqui que a experimentação na escola média tem função 
pedagógica, diferentemente da experiência conduzida pelo cientista. A 
experimentação formal em laboratórios didáticos, por si só, não soluciona o 
problema de ensino-aprendizagem em Química. As atividades experimentais 
podem ser realizadas na sala de aula, por demonstração, em visitas e por 
outras modalidades (BRASIL, 2005, p. 36).  

  
Cabe aos educadores uma reflexão que possibilite mudanças em sua própria prática 

docente, possibilitando um envolvimento maior de suas ações com o cotidiano dos alunos, o 

que implicará num trabalho onde os conteúdos vistos em sala de aula sejam refletidos no dia a 

dia dos estudantes, o que conduzirá em benefícios ao processo de ensino e aprendizagem. 

 Nesta perspectiva, percebe-se que o processo educacional, ao buscar formas de 

aperfeiçoar a relação professor-aluno, necessita de diversas reformas, que vão desde a 

estruturação das instituições no que se refere a espaços físicos, passando por uma revisão de 

seus currículos e chegando ao educador, que é o responsável direto pela execução das diversas 

metodologias criadas para facilitar o processo de construção do conhecimento. Mas, não basta 

apenas inserir as metodologias, é necessário que o professor tenha de fato a clareza da 

importância desta metodologia, pois como bem retrata Bizzo (2002) a inserção de 

metodologias por si só não mudam o processo  

(...) o experimento, por si só não garante a aprendizagem, pois não é 
suficiente para modificar a forma de pensar dos alunos, o que exige 
acompanhamento constante do professor, que deve pesquisar quais são as 
explicações apresentadas pelos alunos para os resultados encontrados e 
propor se necessário, uma nova situação de desafio (BIZZO, 2002, p.75). 
 

Logo, espera-se que todo e qualquer recurso utilizado em sala de aula, seja revestido 

de um sentido concreto para a vida dos discentes, para que a experimentação, por exemplo, 

não seja utilizada apenas como reprodução da teoria dos livros na prática, segundo Bueno e 

Kovaliczn (2008, p. 3) “A atividade experimental deve oferecer condições para que os alunos 

possam levantar e testar suas idéias e suposições sobre os fenômenos científicos que ocorrem 

no seu entorno”. 

Portanto, trata-se de um recurso fundamental ao processo de ensino e aprendizagem, 

sendo indispensável uma organização prévia das ações a serem realizadas em sala de aula, 

para que todo e qualquer experimento tenha uma relação com as finalidades a que se propõe,  

conseguindo despertar no aluno o interesse pela ciência como um todo, visto que:    

O aspecto formativo das atividades práticas experimentais não pode ser 
negligenciado a um caráter superficial, mecânico e repetitivo, em detrimento 
da promoção de aprendizados efetivamente articuladores do diálogo entre 
saberes teóricos e práticos dinâmicos, processuais e relevantes para os 
sujeitos em formação (BRASIL, 2008, p. 123). 
 



Percebemos a importância das novas metodologias, para melhoria das ações 

pedagógicas e entre elas a introdução da experimentação, que vem se destacando como uma 

forma de facilitar o processo de ensino e aprendizagem, mas é importante ressaltar que, se não 

for bem aplicado e explorado de forma a trazer a realidade do aluno para a sala de aula, 

extraindo deles suas concepções alternativas e a partir daí formando o conhecimento 

científico, passará a ser apenas uma demonstração sem sentido para a vida do aluno.    

Desse modo, o presente trabalho vem analisar como o uso da experimentação está 

contribuindo para o processo de ensino de ciências, bem como, observar as principais 

dificuldades encontradas pelos educadores para inserção desta metodologia no ensino de 

ciências naturais na região agreste de Sergipe.  

 

 
2 - A COLETA DE DADOS. 
 

A pesquisa de caráter qualitativo foi desenvolvida com 17 professores das ciências 

naturais (Química, Física e Biologia), da região agreste de Sergipe incluindo os municípios de 

Itabaiana, São Domingos, Carira, Areia Branca, Moita Bonita, Frei Paulo, Nossa Senhora 

Aparecida e também professores da cidade de Nossa Senhora da Gloria (sertão sergipano). 

Como instrumento de coleta de dados foi aplicado questionário (anexo I) composto de 11 

questões abertas e fechadas, buscamos identificar as concepções dos professores das ciências 

naturais sobre a utilização da experimentação em sala de aula.  

Das onze questões, cinco eram fechadas, buscando informações sobre a formação 

inicial, experiência profissional, participação de grupos de formação continuada através da 

pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) e se realizava experimentos em sala 

de aula. As outras seis questões eram abertas e buscou analisar a concepção dos professores 

sobre à importância da utilização da experimentação nas aulas de Química, Física e Biologia. 

Os educadores também foram questionados, acerca das contribuições proporcionadas 

por sua formação inicial, para que eles pudessem posteriormente se utilizar da experimentação 

na sala de aula. Buscamos respostas sobre os recursos disponíveis para o trabalho com a 

experimentação, nas escolas onde eles desenvolvem sua ação docente. 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 



Inicialmente apresentamos discussões sobre os sujeitos da pesquisa, além de observar 

algumas características dos professores sobre a sua formação inicial e a participação em 

programas de formação continuada. 

A princípio, a figura 01 nos traz informações sobre os participantes da pesquisa, o 

questionário foi enviado a um grupo considerável de professores de ciências naturais da 

região agreste de Sergipe, o que contribui para compreensão sobre o uso e as limitações da 

realização de atividades experimentais nas aulas de Química, Física e Biologia. Infelizmente, 

observou-se que uma significativa parcela dos professores, não responderam os 

questionamentos o que é considerado normal, tendo em vista que o contato dos pesquisadores 

com os sujeitos ocorreu, especialmente via email. Apesar das vantagens da utilização de 

questionários, por conta do seu alcance, quando não ocorre o contato pessoal do investigador, 

corre-se o risco de que nem todos os sujeitos manifestem interesse de participação na 

pesquisa. 
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Dessa forma, a figura 01 apresenta o número de professores de ciências naturais 

(química, física e biologia), que participaram como sujeitos da pesquisa e o quantitativo de 

professores que responderam o questionário e os que não responderam, ao todo 17 professores 

participaram da pesquisa. 

Com relação à formação dos professores, fica evidente a importância que vem sendo 

atribuído ao processo de formação continuada dos mesmos, pois como mostra a figura 02, 

considerável parcela dos 17 docentes, esta envolvido com a pós-graduação, sendo que, dos 

seis professores que possuem apenas graduação, dois já estão aperfeiçoando seus 

conhecimentos. Sendo um aluno do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e 

Matemática (UFS) e outro prestes a concluir a especialização.  



Ao fazer referência, sobre a formação continuada, o trabalho ressalta a importância 

que esta ação exerce, no sentido de estimular o educador na busca por metodologias que 

proporcionem aos alunos uma aprendizagem significativa, visto que, espera-se que os 

docentes aprimorem seus conhecimentos, desenvolvendo atitudes que venham a superar  

barreiras que prejudicam o andamento do processo de ensino, como por exemplo, as 

concepções simplistas sobre o processo de ensino e aprendizagem que é resultado das 

limitações presentes no processo de formação inicial de professores, que esteve ou ainda esta 

pautada no modelo da racionalidade técnica (LIMA, 2011). 
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Percebe-se, ao analisar o nível de formação dos docentes, e as respostas referentes à 

frequência da utilização de atividades experimentais, que os educadores com um nível mais 

aprofundado de conhecimento e consequentemente a par das deficiências que acabam por 

prejudicar o desenvolvimento do processo de ensino, possuem um estimulo maior em realizar 

ou se utilizar de recursos que possam atrair os alunos, e fazer com estes alunos percebam 

através das ações pedagógicas realizadas, que o processo de construção do conhecimento, 

pode acontecer de uma forma mais concreta, onde o seu cotidiano vai estar relacionado com 

os diversos conteúdos científicos, abordados nos currículos escolares. 

É interessante ressaltar que dentre os dezessete professores participantes da pesquisa, 

quatorze deles afirmaram que a sua formação inicial contribuiu para que o uso da 

experimentação fosse posto em prática em suas ações docentes, sendo identificado que quanto 

mais recente é o período da formação inicial, maior esta relevância. 



Dessa forma, a figura 03 apresenta uma visão das respostas dos educadores, sobre a 

frequência com que a atividade experimental é utilizada em sala de aula, como um recurso 

auxiliar para a construção do conhecimento, podemos concluir que quanto  maior é o grau de 

formação dos educadores, maior é a relevância atribuída a este recurso, pois em todos as 

respostas, foi afirmado pelos educadores, que a experimentação é um importante recurso e 

que a maioria se utilizam desta metodologia.  

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Todas as Semanas Ao final da Unidade 

Didática

Duas ou mais por 

unidade didática 

Dificilmente Realiza

Gráfico 3: Frequencia da Utilização de Atividades Experimentais

Química

Biologia

Física

 
 
 

É necessário destacar, que de um grupo de 20 escolas, onde os professores exercem 

suas funções, apenas três dispõem de laboratório de ensino de ciências, e que as demais não 

disponibilizam nenhum tipo de recurso, para o uso da experimentação, portanto, os recursos 

usados pelos educadores provêm de materiais alternativos, o que de certa forma, nos leva a 

compreender que as práticas experimentais podem acontecer independentes da estrutura 

proporcionada pelas instituições de ensino.  

No que se refere às concepções dos educadores sobre a utilização das atividades 

experimentais, para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, foi observado 

nas respostas dos docentes, que a experimentação pode contribuir para prática pedagógica de 

diversas formas, as quais foram categorizadas e organizadas na figura 04 em três grupos 

distintos. Foi possível observar que esta metodologia é utilizada especialmente com as 

funções de “construir o conhecimento”, “comprovar a teoria que esta no livro” e até como  

“uma maneira de atrair os alunos para sala de aula”. 
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Como apresentado na figura 04, todos os professores afirmaram o uso da 

experimentação como um recurso pedagógico fundamental para o processo de ensino e 

aprendizagem, principalmente  por instigar nos alunos sua curiosidade, desenvolvendo neles o 

interesse pelo saber que é indispensável para a construção do conhecimento. Os experimentos, 

como alguns docentes citaram, contribuem não apenas para comprovar a teoria, mas 

essencialmente para trazer algo do cotidiano do aluno e transformar suas concepções 

alternativas em concepções cientificamente aceitas. 

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Este trabalho mostrou que apesar das dificuldades encontradas pelos docentes, para o 

exercício da prática pedagógica, os professores revelaram um desempenho estimulante, 

motivador e desafiador, visto que, a maioria dos educadores mostrou possibilidades, na 

superação das dificuldades em realizar as atividades práticas no ensino das ciências naturais. 

Os sujeitos afirmaram que a introdução de experimentos em sala de aula promove a união da 

turma, despertando a curiosidade dos alunos, e, sobretudo propiciando uma reflexão de suas 

concepções prévias em relação a alguns conceitos abordados em suas respectivas disciplinas.  

   Percebemos que este é o papel motivador da experimentação que tem, em uma das 

suas funções como recurso didático, possibilitar aos alunos a vivência de situações reais, 

buscando relações entre teoria e prática, auxiliando a difícil e complexa tarefa de ensinar e 

aprender. 



 Portanto, o uso da experimentação pode ajudar o educador a explorar dos alunos o 

conhecimento preexistente em cada um deles, despertando sua curiosidade e possibilitando a 

superação de ideias do senso comum.  

 Para isso, é importante avaliar como utilizar, em qual momento da aula e de que 

forma vou explorar esses conhecimentos. Logo, como docentes, não devemos esperar apenas 

pelas condições das escolas, mas, procurar os recursos alternativos de baixo custo, para 

realização desta metodologia, que se configura como algo indispensável para a construção do 

conhecimento no ensino de ciências naturais. 
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(ANEXO I) 
 
 

QUESTIONÁRIO 

Identificação: 

Sexo: (     ) feminino.   (      ) masculino.                               Idade:_______ 

Município onde exerce a docência:_______________________________ 

Disciplinas já ministradas?______________________________________ 

Desenvolvimento. 

1º) Qual a sua área de formação? 

(      ) Química.                             (      ) Biologia.                       (       ) Física.  

Outras. Qual (is)? ____________________________ 

2º) Possui pós-graduação? (     ) Especialização.         (      ) Mestrado.   

Outras. Qual (is)? ____________________________ 

3º) A quantos anos exerce a atividade docente? 

(     ) 1 ano.            (     ) 2 anos.      (     ) 3 anos.    (     ) 4 anos.  (      ) 5 anos. 

Outros, quantos? __________________ 

4º) Rede de ensino onde trabalha: 

 (      )Pública.                (      )Particular.                 (      ) Pública e Particular. 



5º) Qual a sua concepção sobre o uso da EXPERIMENTAÇÃO nas aulas? 

 

6º) Você realiza experimentos  com os seus alunos? 

 

7º) Caso realize experimentos, qual a frequência? Em turmas de quais séries costuma realizar 

experimentos? Por quê? 

 

8º) Quais os recursos disponibilizados em sua escola para o trabalho com experimentação? 

 

9º) Os experimentos contribuem para construção do conhecimento? De que maneira? 

 

10º) Existem dificuldades na realização de experimentos em sala de aula? 

 

11º)  A sua formação inicial, contribuiu para o desenvolvimento do trabalho com 

experimentos?  Porquê? 


