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RESUMO: 
 
Rosito (2003) afirma que as concepções acerca de Ciência e do próprio ensino influenciam o 
uso das atividades experimentais (AE) pelos professores. Decidimos então investigar quais as 
concepções sobre atividades experimentais e as implicações dessas concepções nas práticas 
docentes de três professoras de Ciências de uma escola pública estadual de Recife-PE. Os 
instrumentos de coleta de dados foram entrevistas e a metodologia interativa proposta por 
Oliveira (2005) foi utilizada na coleta e análise dos dados. Os resultados apontam para a 
existência de uma visão empírica acerca das AE, no entanto foi percebida uma ênfase no 
diálogo, problematização e investigação, o que é proposto no ensino por investigação; 
fazendo-se necessário que na formação continuada as professoras sejam apresentadas aos 
fundamentos teóricos dessa perspectiva de ensino para utilizarem em sua prática. 
 
Palavras-chaves: concepções, atividades experimentais e ciências 
 

ABSTRACT 

Rosito (2003) states that the conceptions of Science and of teaching itself influence the use of 
experimental activities (AE) by teachers. Then, we decided to investigate the concepts of 
experimental activities and the implications of these conceptions on the teaching practices of 
three teachers of Science in a public school in Recife-PE. The instruments of data collection 
were interviews and interactive methodology proposed by Oliveira (2005) was used in 
collecting and analyzing data. The results indicate the existence of an empirical view about 
AE, however it was perceived an emphasis on dialogue, questioning and investigation, which 
is proposed in for research in education; making it necessary for the continued education 
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teachers are presented the theoretical foundation of this perspective of education to use in 
your practice. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) destacam a importância de um processo 

de ensino-aprendizagem de Ciências mais dinâmico e contextual, ressaltando que a 

observação, a experimentação e a discussão são elementos importantes para um aprendizado 

realmente significativo. O conhecimento científico apresenta um dinamismo constante, pois 

interage com diversas questões sociais, o aprendizado científico não pode desprezar essa 

dinâmica, apresentando conceitos fragmentados, descritivos e com caráter mais reprodutivo 

do que produtivo.  

Concordamos com Behrens (2005), quando este afirma que o ensino deve propiciar a 

produção do conhecimento e o desenvolvimento do sujeito cognoscente, reflexivo e ativo no 

processo de aprendizagem. Mas em sala de aula, muitas das transformações comuns ao 

conhecimento científico recebem uma roupagem inflexível, imutável e a dinâmica da 

produção do conhecimento sucumbe mediante definições prontas. Tal constatação de certa 

forma até justifica o desinteresse dos alunos por Ciência, considerando–a difícil, cujos 

assuntos devem ser memorizados e mesmo quando há interesse, ele em geral não resiste à 

abordagem estática dos assuntos. 

O ensino de Ciências nas séries fundamentais objetiva mostrar a Ciência como um 

corpo de conhecimentos importantes para a compreensão do mundo e das transformações que 

nele ocorrem, percebendo o homem como parte integrante do universo (PCN,  2001). Para tal 

é preciso resgatar o caráter dinamizador da Ciência em sala de aula, rompendo com o ensino 

meramente descritivo. Uma estratégia para trabalhar a metodologia científica na aula de 

Ciências são as atividades experimentais. 

Por estarem atreladas aos sentidos elas despertam o interesse dos alunos tornando mais 

palpáveis assuntos abstratos. Entre os professores há o consenso de que essas atividades são 

de fato motivadoras e auxiliam a aprendizagem (KRASILCHIK, 1996). É consenso também 

que a falta de tempo, de materiais e a ausência de laboratórios de ciências na escola, 

dificultam a utilização dessas atividades.  



Devido à experiência das pesquisadoras com atividades experimentais e o 

envolvimento das mesmas no Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID-

UFRPE), no qual eram desenvolvidas ações em escolas parceiras do PIBID-UFRPE e 

realizadas pesquisas na área de educação, visando enriquecimento na formação docente. Foi 

observado pelas pesquisadoras o interesse com que muitos professores falavam sobre 

atividades experimentais embora não realizassem as mesmas em sala de aula, ou quando 

realizavam, nem sempre os objetivos de aprendizagem eram alcançados. Surgiu então o 

interesse de investigar o que os professores consideram atividades experimentais e o que eles 

fazem em sala de aula.  

Partimos da seguinte questão de pesquisa: O que são atividades experimentais para os 

professores de ciências e quais as implicações dessas concepções em suas práticas docentes? 

Nossos objetivos foram: analisar as concepções de atividades experimentais para os 

professores de ciências, verificar o modo como eles desenvolvem essas atividades em sala e 

analisar as implicações das concepções dos professores acerca de atividades experimentais em 

sua prática docente.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Atividades Experimentais (AE) 

 Como ponto de partida, identificamos que a definição de atividade experimental que 

norteou a presente pesquisa é a trazida por Pedroso (2009), que conceitua AE como eventos 

planejados e controlados, que vão além da mera observação e buscam a compreensão do 

funcionamento e organização do objeto ou fenômeno observado. As AE como ferramentas de 

ensino possibilitam a reconstrução e construção de conceitos, estabelecendo uma maior 

relação teoria-prática.  

Concordamos com Bueno e Kovaliczn (2009), quando afirmam que a AE deve ser 

orientada pelo professor, partindo de questões que tenham haver com o cotidiano do aluno e 

tratem de problemas reais e desafiadores possibilitando ao aluno levantar e por à prova suas 

ideias.  As AE não podem estar soltas, sem fundamentação teórica, pois se constituiriam 

apenas em ativismo. A orientação do professor é imprescindível e como assegura Rosito 

(2003), a teoria e a prática precisam ser desenvolvidas como complementares e não como 

excludentes entre si, o aluno precisa ver uma continuidade entre o que foi obtido no 

laboratório e o assunto visto na sala de aula. 



O que muitas vezes ocorre é que, nos momentos dessas atividades, os alunos são 

apresentados a roteiros organizados em instruções que levam a uma resposta certa, dando à  

atividade experimental uma caráter simplesmente manual e a relação teoria-prática nem 

sempre aparece clara ou se restringe apenas a demonstrar o que foi dito em sala ou no livro 

(BIZZO, 2003; KRASILCHIK,1996). 

 

 

 

 2.2 Atividade Experimental e Ensino de Ciências 

 Há mais de cem anos as AE foram implementadas nas escolas, mas somente em 

meados da década de 60 elas foram caracterizadas como essenciais para o ensino de ciências 

(PCN, 2001; KRASILCHIK, 1996; GALIAZZI et al, 2001).  Nesse período, vigorava também 

uma tendência de ensino diferente do tradicional, pois este concebia o aluno como sujeito 

passivo no processo educacional. Já a tendência de ensino da Escola Nova, propunha a 

valorização do aluno e sua ativa participação em sala de aula. Mediante a esse cenário o 

ensino de Ciências começa a assumir uma nova identidade (PCN, 2001; KRASILCHIK, 

1996). 

 Diversos programas no Brasil e no exterior começam a surgir com o intuito de 

desenvolver projetos para a melhoria do ensino. Entre eles temos: o Instituto Brasileiro de 

Educação Científica e Cultura (IBECC), o BSCS Biologia Sciense Curriculum Studies 

(BSCS) nos Estados Unidos e o Programa Nuffield na Inglaterra (KRASILCHIK, 1996). Para 

Galiazzi et al ( 2001), muito da crença nas AE como a chave para ensinar Ciências estava 

incutida dentro desses projetos, que apresentavam uma visão limitada da metodologia 

científica, consistindo em uma série de etapas rígidas e preestabelecidas, na qual tudo começa 

com a observação.  

 Outra fonte de crença dos professores nas AE se justifica pelo advento do ensino por 

descoberta, impregnado por uma visão indutivista do conhecimento científico. Se munidos de 

instrumentos, os alunos poderiam sozinhos redescobrir o já descoberto por cientistas, 

bastando observar, levantar hipóteses, testá-las e abandoná-las, se fosse o caso. Ignorando 

completamente a subjetividade do pesquisador, para Hodson (1994) é preciso romper com a 

visão empirista/indutivista da Ciência, para tal ele cita três aspectos que devem ser levados 

em consideração para que a ruptura ocorra. O primeiro é a aprendizagem da Ciência para 

desenvolver conhecimentos conceituais, o segundo é aprender sobre a natureza da Ciência, 

percebendo como fruto de um contexto histórico e social. 



E, por último, a prática da Ciência, para desenvolvimento de conhecimentos técnicos 

para investigar e resolver problemas. Colaborando com esses aspectos temos o ensino por 

investigação, que de acordo com Azevedo (2004), propicia a reflexão, o questionamento, o 

debate, a busca por respostas, aliando teoria e prática. Levantadas essas considerações, 

tecemos a seguir um breve comentário sobre as atividades experimentais e a prática docente. 

 

 

 

2.3 Atividades Experimentais e a prática docente 

 Atualmente devido às novas exigências educacionais, a prática docente está atrelada a 

capacidades e habilidades como pensamento sistemático, criatividade, capacidade de resolver 

problemas, trabalhar em equipe, mediar diferenças. Tudo isso, sem ética profissional, respeito 

ao discente, compromisso, afetividade e consciência da inconclusão do ser, dificilmente será 

bem sucedida (REGO, ARCANJO e AIRES, 2008; FREIRE,1996). 

 A prática docente também está impregnada das concepções ideológicas do professor 

que foram construídas ao longo de suas experiências como aluno e como docente, o que 

justifica a diversidade de práticas existentes (GIANI, 2010). Destacamos ainda que há uma 

dicotomia entre a teoria do professor, o que ele pensa sobre como deve ser o ensino e a sua 

prática em sala, o que de fato o professor faz. Por à tona essas dicotomias, reconhecendo as 

concepções presentes nelas é um passo importante para que o professor reflita sobre sua ação 

e possa modificá-la. 

 Para Hodson (1994), muito do que se faz em sala de aula com relação as AE é pobre, 

confuso e carece de um valor educativo real e, do modo como são concebidas, dificilmente 

contribuíram para aprender, conhecer a natureza e praticar Ciência.  Em relação a isso Rosito 

(2003) afirma: “Não basta envolver os alunos na realização de experimentos, mas também 

procurar integrar o trabalho prático com a discussão, análise e interpretação dos dados” 

(p.203).  

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 A abordagem escolhida para a pesquisa foi a qualitativa, pois de acordo com Oliveira 

(2005) a mesma propicia um estudo detalhado dos elementos e fenômenos da realidade. A 

pesquisa foi realizada no período de agosto a novembro de 2010. 

 

 3.1 Caracterização do campo de estudo 



 O estudo foi realizado em uma escola da rede pública do estado de Pernambuco, 

localizada na região metropolitana do Recife, no bairro de Dois Irmãos. A escola atende a 

uma comunidade de classe média baixa proveniente do bairro e de comunidades 

circunvizinhas, dispondo de turmas do ensino fundamental II ao ensino médio nos turnos da 

manhã, tarde e noite. A escola conta com cerca de 1200 alunos das séries regulares e do 

projeto Travessia.  

 De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola e a observação 

participante das pesquisadoras, a escola vem sofrendo uma série de carências estruturais e 

financeiras. Há comprometimento de alguns espaços didáticos importantes como o laboratório 

de informática e a biblioteca, devido à depredação dos mesmos. A escola também não conta 

com um espaço adequado para implementar um laboratório de Ciências, apesar de ter 

recebido um kit de laboratório da Secretária de Educação no ano de 2010. 

 

 

 3.2 Amostra e caracterização dos atores sociais 

 O estudo contou com a participação de três professoras de Ciências do ensino 

fundamental II, nomeadas de P1, P2 e P3. A professora P1, tem 45 anos e atua como docente 

há 22 anos é licenciada em Biologia, com especialização em Metodologia do Ensino de 

Ciências. A professora P2, tem 43 anos, atua como docente há cerca de 5 anos possui 

graduação como Bacharel em Ciências Biológica, Mestrado em Fitossanidade e Doutorado 

em Entomologia Agrícola. A professora P3, tem 35 anos, Licenciatura em Ciências 

Biológicas e professora da escola selecionada há 5 anos. 

 

 3.3 Instrumentos de Pesquisa 

 Os instrumentos de pesquisa foram entrevistas gravadas, por acreditarmos que elas 

promovem uma maior interação entre entrevistado e entrevistador, possibilitando uma melhor 

compreensão e levantamento de dados para os objetivos da pesquisa.  

 

 3.4 Metodologia Interativa 

 De acordo com Oliveira (2005), a metodologia interativa consiste em um processo 

hermenêutico dialético que facilita a compreensão e interpretação da fala e depoimento dos 

atores sociais e seus contextos. Permitindo uma postura mais crítica e criativa por parte do 

pesquisador e eliminando de forma significativa a subjetividade do processo de coleta de 

dados, da análise dos mesmos e da construção do conhecimento, promovendo uma interação 



efetiva entre pesquisador e atores sociais (OLIVEIRA,2008). A metodologia interativa 

envolve o Círculo Hermenêutico Dialético (CHD) e a Análise Hermenêutica Dialética (AHD). 

 

  3.4.1 Círculo Hermenêutico Dialético  

 O CHD consiste em três círculos concêntricos, onde no círculo maior estão localizados 

os entrevistados, o segundo círculo corresponde ao nível das sínteses feitas pelos 

pesquisadores das respostas obtidas (pré-consenso). E o terceiro e menor círculo, representa o 

consenso, que permite aos sujeitos da pesquisa coletivamente comentarem acerca das 

informações levantadas na pesquisa. Esse momento tem um caráter formador, já que à medida 

que os entrevistados analisam outras respostas e fazem comentários eles estão construindo e 

reconstruindo sua própria fala (OLIVEIRA, 2009). 

 Na figura 1, o CHD é representado de acordo com a dinâmica existente entre as 

pesquisadoras e as pesquisadas. Temos então, C1 no segundo círculo representando a síntese 

obtida da entrevista de P1. C2 é a síntese construída a partir das respostas de P1 e P2, e neste 

mesmo raciocínio C3 é a síntese de P1, P2 e P3. Essas sínteses dão origem ao pré-consenso, 

se fazendo necessário reunir as entrevistadas para que através de uma discussão coletiva se 

chegue a um consenso. 

 

Figura 1 

Círculo Hermenêutico Dialético 

 
Procedimento Metodológico 

Fonte: ARAÚJO, 2008 (adaptação). 

 

   3.4.2 Análise Hermenêutica Dialética 
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 É um complemento do CHD, segundo Oliveira (2007), sendo um processo dinâmico 

que permite uma visão geral e uma análise realista do contexto pesquisado. A AHD baseia-se 

no método hermenêutico dialético proposto por Minayo (2004) e na análise de conteúdo de 

Bardin (1977).  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  As concepções e as implicações na prática docente foram sintetizadas no quadro 1 

para melhor compreensão dos resultados.  

 

 

PROFESSORAS 
CONCEPÇÕES DE 

ATIVIDADES 
EXPERIMENTAIS 

IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA 
DOCENTE 

P1 

É uma atividade que estimula o 
aluno a participar da aula e 
envolve-o em situações de conflito 
cognitivo, servindo também para 
compreender e comprovar as teorias 
presentes nos livros. 

Atividades baseadas nos livros e 
organizadas para despertar a 
curiosidade dos alunos e comprovar 
as teorias e conceitos científicos. 

P2 É uma atividade prática.  Valorização dos aspectos 
procedimentais. Atividades 



Quadro 1 – 

Concepções dos professores de Ciências e implicações na prática docente 

 

Para a professora P1 as AE são importantes para estimular a participação do aluno em 

sala de aula e promover o conflito cognitivo, o que está de acordo com Azevedo (2004).  Para 

a autora a experimentação é um instrumento na criação e conflitos cognitivos quando os 

alunos participam ativamente e seus conhecimentos são postos à prova. Em sua fala a 

professora evidencia: 

 

Eu trabalho algumas atividades experimentais relacionadas aos conteúdos, 
vivenciados em sala de aula. E daí realizamos uma atividade experimental, onde ele 
vai buscar e investigar o que realmente aqueles conceitos que já estão estabelecidos 
nos livros didáticos falam. 

 

Apesar de propor que os alunos busquem e investiguem o que está acontecendo no 

desenrolar dessas atividades, a ação do aluno tem a finalidade de confirmar por eles mesmos 

os conceitos que os livros trazem. Para Galiazzi et al (2001) verificar fatos e princípios 

estudados ainda se constitui o objetivo mais importante das AE para os professores.  

Segundo a professora P2 a AE é uma atividade prática. De acordo com Pedroso (2009) 

e Rosito (2003) é comum os professores utilizarem os termos atividade experimental e 

atividade prática como sinônimos. Para este autor esses termos, em geral, designam uma 

atividade complementar à aula teórica, que possibilita ao aluno verificar e revisar a teoria, 

precisando para tal de materiais específicos. No entanto, Carmem (2000) define a atividade 

prática como qualquer atividade na qual o aluno precise empregar procedimentos para 

resolvê-las. Sendo assim, as AE podem ser consideradas atividades práticas, mas elas não se 

restringem apenas a procedimentos, há também um planejamento, controle e reflexão que vão 

além de simplesmente observar o fenômeno ocorrendo.   

 É inegável que as AE tenham uma função procedimental que de fato facilita o 

envolvimento do aluno, todavia esse não é o único ponto que pode ser explorado pelos 

organizadas em roteiros, para que os 
alunos cheguem a uma resposta final 
esperada. 

P3 

É uma atividade que inicia com 
uma problemática, envolve 
investigação e culmina com uma 
ação prática e coleta de resultados 

Aproxima-se do ensino por 
investigação, valoriza o diálogo e as 
concepções dos alunos, permitindo 
que os mesmos levantem e testem 
suas suposições sobre a 
problemática. 



professores ao trabalhar com essas atividades - aspectos conceituais, procedimentais e 

atitudinais, também podem ser tratados dentro de AE.  Para tal, a concepção de Ciência e do 

papel do ensino das Ciências necessita passar de uma visão empírica e tradicional, para uma 

visão mais aberta, que vislumbra as possibilidades de desenvolver o espírito crítico do aluno, 

que busca o diálogo e estimula a reflexão. Caso contrário, os encaminhamentos dados as AE 

cairão no ciclo vicioso da reprodução do conhecimento (ROSITO, 2003; CACHAPUZ et al, 

2005). 

 Em sua prática a professora P2 costuma realizar atividades antes de introduzir o 

assunto e para tal elabora roteiros: “Eu vou fazendo tipo um roteiro, que eles vão seguindo, 

certo? E vão vendo o experimento se desdobrar”. Os experimentos são feitos juntamente com 

os alunos; segundo ela:  

 

Eles trazem o material e eu faço o experimento junto com eles [...]. Então a partir daí 
é que eles vão investigar [...] no dia, eles vem com várias possibilidades. Daí a gente 
fala para eles o que realmente aconteceu. Funciona muito bem trabalhar a teoria 
desse jeito. 

 

 Mesmo presente o diálogo e a investigação dos alunos, o comentário final da 

professora P2 ratifica que todas as ações anteriores dos alunos só os motivam, mas não são 

utilizadas para serem postas à prova envolvendo o aluno num processo mais reflexivo. Para 

Hodson (1994) atividades que motivam os alunos têm que propiciar um desafio cognitivo 

adequado em seu objetivo, sua medida de controle e independência para sua realização. 

Questionar as hipóteses trazidas pelos alunos, fazendo-os analisar suas próprias respostas, 

certamente levaria a uma aprendizagem mais significativa e o desenvolvimento de uma 

postura mais crítica. 

 A definição trazida pela professora P3 é a que mais está em consonância com a 

proposta defendida por diversos autores, dentre eles: Rosito (2003), Azevedo (2004) e 

Pedroso (2009). Pois, para estes, as AE devem propiciar ao aluno vivenciar a atividade 

científica dinâmica tal qual ela é, ou seja, não se limita apenas a aprender Ciências, envolve 

também o praticar Ciências, e essa prática deve ser, sobretudo, uma ação reflexiva. As AE 

sempre partem de uma problemática: “A partir de uma discussão, de um debate em sala de 

aula eu vejo a problemática que foi levantada e a partir daí a gente monta alguma coisa”. A 

sua fala demonstra uma postura mais flexível ao trabalho com AE e também em relação ao 

envolvimento dos alunos nessas atividades.  



A prática da professora vai ao encontro do que Bueno e Kovaliczn (2009) defendem 

para as AE. De acordo com as autoras, as atividades devem permitir ao aluno levantar e testar 

suas suposições e ideias sobre o fenômeno, sendo o professor o criador de um ambiente 

favorável para tal. A professora P3 foi a única entrevistada que levantou a questão da 

dinâmica da turma influenciar no modo que ela vai desenvolver as AE. Para a mesma: 

 

A dinâmica do experimento depende muito do público, da turma que eu esteja 
naquele momento. Às vezes não é nem o conteúdo. Porque às vezes tem turma A e 
B e é o mesmo conteúdo. Mas em uma turma eu faço de um jeito e em outra eu 
prefiro fazer de outro. Então depende muito do grupo. 
 

De fato não há como trabalhar de uma mesma forma com todas as turmas. Há uma 

diversidade de contextos sociais e históricos em sala de aula que precisam ser conhecidos e 

respeitados para que se desenvolvam atividades que motivem os alunos e os levem à 

construção do conhecimento. Caso contrário, esses alunos serão meros operacionalizadores.  

A reflexão crítica apresentada pela professora P3 em relação à prática docente com as 

AE mostra-nos a necessidade da relação dialógica entre professor e alunos, pois somente o 

diálogo pode permitir ao professor conhecer suas turmas e, consequentemente, as melhores 

estratégias didáticas e recursos para utilizar com as mesmas. Nesta perspectiva, estão 

professores e alunos em posição de trocar conhecimentos, pois é através do diálogo “[...] que 

se opera a superação de que resulta um termo novo: não mais educador do educando, não 

mais educando do educador, mas educador-educando com educando-educador” (FREIRE, 

1987, p. 68). 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final desta pesquisa foi percebido que as concepções das professoras sobre 

atividades experimentais ainda apresentam certo pendor empirista, sendo consideradas pelo 

seu valor motivacional e cuja principal função ainda é validar a teoria.  

É notável uma evolução na prática docente, que aponta para uma postura mais flexível 

que valoriza o diálogo, a problematização, os conhecimentos prévios dos alunos e a 

investigação como elementos importantes para a aprendizagem. O que está próximo do ensino 

por investigação.  



No entanto, percebemos, se faz necessário que as professoras entrem em contato com 

os saberes teóricos e práticos que envolvem essa forma de ensino, para que a importância do 

diálogo, da problematização e da investigação não esteja voltada para a reprodução do 

conhecimento e sim para sua produção. 
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