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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa se insere na discussão sobre o uso do trabalho prático como instrumento no 

processo de ensino e aprendizagem no ensino de Ciências, pois a utilização deste tipo de 

metodologia oferece ao aluno a oportunidade de vivenciar o processo de investigação 

científica, de construção de conceitos e de formulação de hipóteses, contribuindo assim 

para que haja uma aprendizagem significativa. Assim, esta dissertação teve como problema 

instigador, analisar a percepção do uso de atividades práticas no ensino de Ciências no 

segundo ciclo do ensino fundamental em algumas escolas da rede municipal de Aracaju, 

SE. Para tanto, as atividades práticas foram categorizadas segundo os conceitos de Leite 

(2001) e Dourado (2001). Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados o 

questionário e a entrevista. Desta forma, a primeira etapa da presente pesquisa consta da 

aplicação de questionários com 16 professores de Ciências do 6° ano da rede municipal de 

Aracaju. A análise dos questionários permitiu criar categorias para a seleção dos 

professores para a segunda etapa de coleta de dados: a entrevista. As entrevistas foram 

realizadas com cinco professores representantes de três categorias distintas, criadas para 

abranger diferentes perfis dos docentes. A análise das entrevistas deu indícios de que, 

apesar das atividades práticas serem percebidas como estratégia metodológica favorável 

para o processo de ensino e aprendizagem de Ciências, sua realização no cotidiano escolar 

enfrenta dificuldades constantes. 
 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Atividades Práticas; Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The present research is part of the discussion on the use of practical work as a tool the 

teaching and learning process in science teaching, as the use of this type of methodology 

provides students the opportunity to experience the process of scientific research, 

construction of concepts and formulation of hypothesis, thus helping to bring about a 

meaningful learning. This dissertation has as the investigative problem analyze the 

perception of the use of  practical activities in Science teaching in middle school in some 

schools in the city of Aracaju, SE. Therefore, the practical activities were categorized 

according to the concepts of Leite (2001) and Dourado (2001). Questionnaire and interview 

were the instruments used to collect data. Thus, the first step of this research was the use of 

questionnaires with 16 science teachers from the 6
th

 year in Aracaju public schools. The 

analysis of the questionnaires allowed create categories for the selection of teachers for the 

second step of data collection: the interview. Three different categories were created to 

distinguish teachers with different professional profiles and five of them were interviewed. 

Despite the practical work is consider a methodological strategy favorable to the teaching 

an learning process in science classes, the data analysis gave evidences that the use of this 

tool in daily school routines faces constant difficulties. 
 

 

Keywords: Science teaching; Practical Activities; Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

A importância dada às atividades práticas no ensino de ciências é consensual para 

muitos autores. No Brasil, as atividades práticas passaram a ser amplamente difundidas na 

década de sessenta, sob influência de alguns projetos americanos como PSSC, BSSC e 

CHEMS (KRASILCHIK, 1992). Desde então, vários pesquisadores em ensino de ciências 

começaram a analisar o modo como estas atividades eram trabalhadas e a importância que elas 

tinham na melhoria da aprendizagem do conteúdo cientifico. Como conseqüência disto, 

passou a ser um consenso entre pesquisadores e professores, que as atividades práticas eram 

importantes para o processo de construção do conhecimento em Ciências, ou seja, para o 

processo de ensino-aprendizagem, uma vez que oferecia ao aluno a oportunidade de vivenciar 

a investigação científica, a construção de conceitos e a formulação de hipóteses.  

Essas atividades, sejam elas experimentais, laboratoriais ou de campo, desempenham 

um papel de extrema relevância no momento em que proporcionam ao aluno uma nova visão 

sobre as Ciências Naturais, motivam e despertam o interesse dos mesmos pelas aulas e os 

fazem construtores do seu próprio conhecimento, levando em conta também seu conhecimento 

prévio, além de ajudar a formar cidadãos críticos e reflexivos. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), o papel fundamental 

da educação no desenvolvimento de pessoas e da sociedade aponta para a necessidade de se 

construir uma escola voltada para a formação básica de cidadãos no ensino fundamental, o que 

significa formar cidadãos ativos, críticos e questionadores. Assim, os PCNs indicam como 

alguns dos seus objetivos para o ensino fundamental que os alunos sejam capazes de: 

Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 

identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo 

ativamente para a melhoria do meio ambiente; e, questionar a realidade 

formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o 

pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, 

selecionando procedimentos e verificando sua adequação (BRASIL, 1998, p. 

7) 

Todavia, ao contrário do que se espera e recomenda, o trabalho prático com os alunos 

muitas vezes está ausente do cotidiano das escolas. Tal constatação está, frequentemente, 

associada à transmissão do conhecimento da maneira tradicional, ou seja, através de aulas 
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expositivas, maçantes, repetitivas e cansativas, comprometendo a aprendizagem e rendimento 

dos alunos.  Neste tipo de abordagem, a ênfase do ensino, em todas as suas formas, é na 

intervenção do docente e não no educando. Ou seja, a abordagem tradicional se baseia em 

aulas expositivas e em demonstrações à classe, nas quais a transmissão do conteúdo pronto é 

feita pelo professor. Desta forma, cabe ao aluno se limitar passivamente a escutá-lo e repeti-lo 

automaticamente. Assim sendo, no ensino tradicional é estabelecida uma relação vertical entre 

professor e aluno, onde o professor é a autoridade moral e intelectual (MIZUKAMI, 1986). 

É importante ressaltar, entretanto, que ao se propor a realização de atividades práticas 

no ensino de ciências não se pretende desconsiderar totalmente a abordagem tradicional, e sim 

propor um equilíbrio maior entre estes dois tipos de metodologias. Além disso, deve-se levar 

em conta que nem sempre a presença de atividades práticas no cotidiano escolar significa um 

aprendizado efetivo, o que depende diretamente do modo como as mesmas são conduzidas. 

Isso se deve ao fato de que muitas vezes as atividades práticas são rotuladas como “a solução” 

para as deficiências do Ensino de Ciências e acabam sendo utilizadas, porém, de forma 

autoritária e tradicional. 

Outras vezes, o fracasso das atividades práticas no processo de aprendizagem se deve 

à falta de relação das mesmas com o contexto social, com a idade e com desenvolvimento 

cognitivo do aluno; à ausência de planejamento; à utilização de material inadequado; ou até 

mesmo à falta de relação da atividade prática com o conteúdo abordado em sala de aula. E 

ainda o que é mais agravante, outras vezes o fator limitante é a falta de capacidade por parte 

dos professores em desenvolver tais atividades, resultante da má formação dos mesmos nos 

seus cursos de graduação. Portanto, todos estes elementos juntos podem trazer efeitos 

indesejáveis para o ensino, ou seja, ao invés de mobilizar o aluno para o aprendizado e 

despertar o interesse dos mesmos pelas ciências, as atividades práticas mal planejadas e mal 

conduzidas podem gerar resultados contrários aos esperados, tornando-se em alguns casos 

divertidas, mas sem levar à formulação de conceitos (KRASILCHIK, 2000). 

A utilização de atividades práticas, quando bem conduzidas e planejadas, no Ensino 

de Ciências, renova a visão dos alunos tanto pelas Ciências Naturais quanto pelas aulas, e 

como propõe Charlot (2005) mobiliza-os para construir o saber cientifico, motivando-os a 

buscar respostas para os seus questionamentos e para fatos do seu cotidiano, o que acaba 

transformando-os em elementos ativos do próprio aprendizado. Mas, para isto, não basta 
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apenas executar atividades práticas como mero preenchimento de cronogramas pedagógicos, 

precisa-se objetivar o aprendizado efetivo dos alunos e utilizá-las como estratégias para 

diminuir a distância na dicotomia ensino-aprendizagem. E nesse contexto o professor exerce 

um papel de grande importância, pois é fundamental que ele perceba seu aluno como sujeito 

de sua aprendizagem, como alguém que pratica a ação e que vê principalmente que a 

aprendizagem é construída através da interação desse sujeito com o mundo em que ele vive. 

Cabe ao professor e a escola transformar os conhecimentos espontâneos e informais dos 

alunos em conhecimento científico através do ensino. Assim, dentro dessa perspectiva de 

ensino, o docente deve ser o mediador da ação interativa e não o detentor incontestável do 

conhecimento, relacionando sempre o conhecimento científico com a vida cotidiana dos seus 

alunos, atribuindo assim significado ao processo de ensino-aprendizagem.  

No entanto, como ressalta Krasilchik (2000) as aulas práticas no ensino de Ciências 

podem, ainda, servir a diferentes funções para distintas concepções do papel da escola e da 

forma da aprendizagem. Desse modo, os objetivos destas aulas podem variar tanto com a 

postura do professor e com a sua concepção de ensino, quanto com a concepção sobre o 

processo de ensino-aprendizagem da escola onde elas são realizadas. 

Desta forma, a partir de dificuldades reais enfrentadas por mim, como professora de 

ciências do ensino fundamental, em realizar atividades práticas no meu cotidiano escolar, 

dentro do atual contexto do ensino de Ciências e diante da constatação de que a utilização de 

atividades práticas exerce papel de extrema importância para o processo de ensino-

aprendizagem em Ciências, o presente trabalho visa responder algumas questões pertinentes 

ao ensino de ciências nas escolas municipais de Aracaju: As atividades práticas são adotadas 

pelos professores do 6° ano da rede municipal de Aracaju? Em caso positivo, como estas 

atividades práticas são desenvolvidas?  

Nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo geral analisar a percepção do 

uso de atividades práticas no ensino de Ciências no segundo ciclo do ensino fundamental em 

algumas escolas da rede municipal de Aracaju, SE. 

O trabalho está estruturado em três capítulos: 

No capítulo um, apresento parte do referencial teórico que trata sobre o ensino de 

Ciências, um breve histórico deste ensino no Brasil e suas principais tendências, além de 
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discutir sua importância no processo educacional e a introdução de atividades práticas neste 

ensino.  

No segundo capítulo, é feita uma categorização das atividades práticas, seguida de 

uma abordagem sobre o papel dessas atividades no ensino de Ciências e as implicações de sua 

carência no cotidiano escolar para o processo de ensino e aprendizagem.  

No terceiro capítulo, é apresentada a descrição do ambiente e dos sujeitos que 

participaram da aplicação dos questionários e das entrevistas. 

O quarto capítulo prossegue com as análises dos dados mediante a aplicação dos 

instrumentos de coleta de dados. Este capítulo buscou responder a questão central da pesquisa. 

Por fim, são apresentadas as considerações finais do trabalho. 
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CAPÍTULO 1: O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

1.1 Breve histórico sobre o Ensino de Ciências no Brasil e suas tendências 

 

O sistema educacional sempre refletiu as maiores mudanças ocorridas na sociedade. 

E como não podia ser diferente, o histórico do ensino de Ciências no Brasil também se 

encontra vinculado aos processos históricos e sociais, ou seja, às mudanças ocorridas na 

política, na economia, na sociedade e na cultura. Assim, o ensino de Ciências Naturais, que é 

relativamente recente no ensino fundamental, vem sendo realizado de acordo com diferentes 

propostas educacionais, que se sucedem ao longo das décadas (BRASIL,1998). 

 O ensino de Ciências, em todos os níveis, cresceu gradativamente e adquiriu 

importância à medida que a própria Ciência e Tecnologia foram sendo vistas como 

fundamentais para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país (KRASILCHICK, 

2000).  

Ainda para a autora, a partir desse momento o ensino de Ciências passou a ser alvo de 

inúmeros movimentos de transformação, e se tornou reflexo das tentativas e dos efeitos das 

reformas educacionais. 

 O histórico do ensino de Ciências no Brasil é caracterizado por etapas que 

representam as mudanças e evoluções que ocorreram e que estão, relacionadas aos momentos 

históricos pelos quais o Brasil passou. Tais mudanças foram influenciadas pelas 

transformações internas do país, vinculadas à política e a economia, mas também pela 

comunidade científica internacional, ou seja, pelas transformações que ocorriam 

simultaneamente no mundo.  

Baseada nos critérios (um de caráter interno e outro de caráter externo) adotados por 

Delizoicov e Angotti (2001), pode-se demarcar três períodos distintos na evolução do Ensino 

de Ciências no Brasil: o primeiro, tomando como marco o início do século até o final da 

década de 50; o segundo, do final da década de 50 ao início da década de 70 e o terceiro, da 

década de 70 até os dias atuais.  

Vale ressaltar, que a partir do final da década de 50 e durante as décadas de 60 e 70 

tanto a produção científica quanto a tecnológica estiveram quase que exclusivamente sob 
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domínio do Estado, predominando uma separação entre pesquisa científica e produção 

tecnológica (NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010). 

Tomando como marco o início do século até o final da década de 50 é possível 

reconhecer características próprias do ensino desta época. Neste período “o Ensino de 

Ciências é introduzido e desenvolvido sempre sob o parâmetro de outras disciplinas e do 

ensino tradicional” (DELIZOICOV; ANGOTTI, 2001, p. 25). 

Ainda segundo os autores supracitados a caracterização do ensino de Ciências vem 

por meio da verbalização, de aulas teóricas, de conteúdos baseados na ciência clássica e em 

livros estrangeiros e ainda em relatos de experiências neles contidas, com casuais 

demonstrações na própria sala de aula, como simples confirmação da teoria ensinada. Uma 

vez que o objetivo do ensino desta época era, desde a escola primária, apenas capacitar o 

estudante até a sua formação no 3° grau
1
.  

No final da década de 50, ocorreram movimentos que refletiram distintos objetivos 

educacionais influenciados pelas transformações na esfera da política e economia, tanto 

nacional quanto internacional (KRASILCHICK, 2000).  

Enfim, o ponto crucial deste período foram os chamados “projetos de ensino de 

Ciências”, destinados ao ensino fundamental e principalmente ao 2° grau, os quais se 

caracterizavam principalmente pela produção de textos, de material experimental e 

treinamento para professores, vinculados a uma valorização dos conteúdos a serem ensinados, 

dando início a introdução de atividades experimentais no ensino de Ciências. Ainda neste 

período, os Estados Unidos passaram a ser referência externa, assumindo o lugar dos países 

europeus, pois surgiram nesse país várias iniciativas de reforma para o ensino de Ciências que 

se expandiram para a América Latina.  

Nos anos 60, a chamada “guerra fria” foi um episódio muito significativo, o qual 

explica a razão dos grandes investimentos de recursos humanos e financeiros para produzir os 

chamados projetos de 1° geração do ensino de Física, Química, Biologia e Matemática para o 

ensino médio (KRASILCHICK, 2000).  

Ainda para a Krasilchick (2000), todo esse empreendimento tinha como finalidade a 

formação de uma elite que garantisse a hegemonia norte-americana na conquista do espaço. E 

                                                 
1
 Vale ressaltar que o 3º grau equivale ao ensino superior, bem como o 2º grau ao atual ensino médio. 
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esta conquista dependia, em boa parte, da formação de novos cientistas, ou seja, o objetivo da 

implementação dos projetos era transformar alunos em cientistas. 

 Primeiramente foram traduzidos alguns projetos, como o “Introductory Physical 

Science” (IPS), a nível introdutório, destinados ao ensino fundamental e mais fortemente ao 2° 

grau. No entanto, como foi difícil a adaptação desses projetos ao país, começaram a ser 

produzidos novos projetos aqui mesmo no Brasil, a partir do final da década de 60 até meados 

da década de 70. 

Neste período surgiram três tendências de ensino de Ciências de acordo com 

Delizoicov e Angotti (2001, p.26):  

 Tecnicista: baseada na psicologia comportamental e caracterizada pelo 

ensino em módulos, auto-instrutivo, análise de tarefas, e utilização de testes para 

verificação de mudanças comportamentais ao longo do estudo. 

 Escola-novista: Caracterizada pela aplicação do “método científico” e 

valorização demasiada das atividades experimentais, o que enfatizava o método da 

redescoberta, o qual fazia com que os alunos imitassem o trabalho dos cientistas 

numa sucessão de atividades. Como desvantagem essa tendência induziu a muitos 

professores a correlacionar e identificar erroneamente os termos Método científico e 

metodologias do ensino de Ciências. 

 Ciência integrada: Caracterizada proposta de integração entre as 

Ciências Naturais, ou seja, pela ideia de que o professor de Ciências precisa saber 

mesmo que superficialmente todos os conteúdos das Ciências, o que para o autor 

“chega ao esvaziamento completo do conteúdo”, pois se baseava na proposta de que o 

professor precisava saber quase que exclusivamente usar os materiais instrucionais, 

não necessitando ter o conhecimento profundo do conteúdo a ser ensinado.  

 

Esse período da história do ensino de Ciências trouxe influências para as tendências 

curriculares de muitas disciplinas do ensino fundamental e médio. No entanto, esse período 

foi, ao longo das últimas décadas, dando lugar a outras modificações geradas por fatores 

políticos, econômicos e sociais, os quais ocasionaram mudanças nas políticas educacionais e 

conseqüentemente no ensino de Ciências (KRASILCHIK, 2000). 
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Como já foi citado anteriormente, o objetivo dos projetos era a formação de uma elite 

de cientistas e no Brasil, a necessidade de transformar alunos em pequenos cientistas se deu 

para impulsionar o progresso da Ciência e da tecnologia, das quais dependia o 

desenvolvimento industrial do país ( KRASILCHIK, 2000). 

Ainda de acordo com a autora supracitada as transformações políticas ocorridas no 

Brasil no período das eleições livres fizeram com que a escola também mudasse seu papel. Ou 

seja, ela deixou de ser responsável apenas pela formação de um grupo privilegiado e passou a 

ser responsável pela formação de todos os cidadãos.  

Para Krasilchick (2000), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),  nº 

4.024, de 21 de Dezembro de 1961, ampliou a participação das ciências no currículo escolar 

tanto no curso ginasial quanto no colegial. Até a sua promulgação as aulas de Ciências 

Naturais eram ministradas apenas nas duas últimas séries do antigo curso ginasial e no cenário 

escolar era predominante o ensino tradicional, no qual cabia aos professores a transmissão dos 

conhecimentos por meio de aulas expositivas e aos alunos a reprodução das informações. 

Ainda de acordo com os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) o conhecimento 

científico, neste período, era considerado neutro e inquestionável e a qualidade dos cursos era 

avaliada pela quantidade de conteúdos lecionados. 

A partir desse momento as disciplinas das ciências passavam a ter o papel de 

desenvolver no cidadão espírito crítico com a utilização do método científico, com o objetivo 

de preparar cidadãos capazes de tomarem decisões. 

Em 1964, com a imposição da ditadura militar ocorreram novamente transformações 

políticas no país e assim, conseqüentemente modificou-se também a função da escola, que 

nesse momento deixou de enfatizar a cidadania (a formação de cidadãos críticos) e passou a 

visar a formação de trabalhadores, considerados elementos importantes para o 

desenvolvimento do país (KRASILCHICK, 2000). 

Essa nova visão do sistema educacional é refletida na Lei 5.692, LDB de 1971, que 

norteia as modificações educacionais e as propostas de reforma no ensino de Ciências deste 

período. Desta vez as disciplinas científicas passaram a ter apenas caráter profissionalizante e 

obrigatório nas oito séries do primeiro grau (KRASILCHICK, 2000).  
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A partir de meados da década de 70, os grupos de pesquisa em ensino de 

Ciências estabelecidos em alguns centros iniciaram uma reflexão sobre o 

trabalho já realizado na área e sobre variáveis não consideradas 

adequadamente. Entre elas, a preocupação com desenvolvimento histórico do 

conhecimento científico e suas implicações no ensino, bem como os impactos 

sociais provocados por aquele conhecimento e sobretudo por suas aplicações 

tecnológicas, quer benéficas, quer nefastas com relação ao meio ambiente e 

ao homem (DELIZOICOV; ANGOTTI, 2001, p.27). 

Em 1996, foi aprovada a nova LDB, n° 9.394/96, a qual estabelece no parágrafo 2° 

do seu artigo 1° que a educação deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a prática social 

(formar cidadão crítico).  

Numa tentativa de colocar em prática essas prescrições legais foram criados em 1998 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), nos quais as mesmas foram detalhadas, 

especificadas e distribuídas. Ou seja, os PCNs entraram no cenário da educação brasileira para 

contemplar o artigo 26 da nova LDB 9394/96, a qual também estabelece para a educação um 

currículo nacional (SILVA; QUELUZ, 2003).  

Assim, os PCNs (1998) trazem, entre outros, o objetivo de tornar os alunos capazes 

de compreender a cidadania, posicionar-se de maneira crítica, questionar a realidade e 

perceber-se integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente. 

Portanto, é importante ressaltar que quando os órgãos governamentais elaboram 

teorias curriculares educacionais visam à melhoria da qualidade do ensino e, desta maneira 

objetivam formar o indivíduo idealizado pela sociedade. Entretanto, ainda segundo os autores 

“existe uma distância entre os projetos que o governo elabora e determina como ideal e os 

projetos das escolas, que possuem uma autonomia de funcionamento que, de certa forma, 

termina criando ruídos entre a realidade e os projetos vindo de fora do contexto no qual elas 

estão inseridas” (SILVA; QUELUZ, 2003, p.3) 

No entanto, o ensino de Ciências ainda mantém-se precário e ineficaz. Daí a 

importância de se fazer uma análise da sua história e da evolução das concepções curriculares, 

para entendermos a sua realidade. Pois, passados quase 30 anos, o Ensino de Ciências atual 

ainda é realizado em muitas salas de aulas sem sequer levar em conta o progresso relativo que 

essa proposta representou (BRASIL, 1998). 
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1.2 A Importância do Ensino de Ciências  

 

A importância do ensino de Ciências é reconhecida por pesquisadores da área em 

todo o mundo. No entanto, apesar da convergência de opiniões e de sua incorporação pelas 

propostas curriculares e planejamentos escolares, ainda hoje a criança sai da escola com 

conhecimentos científicos insuficientes para compreender o mundo que a cerca. 

A escola tem por função preparar os indivíduos para vida, para que os mesmos 

possam atuar de forma crítica e consciente nos eventos presentes no mundo circundante, ou 

seja, de acordo com a atual legislação brasileira, cabe a escola formar cidadãos conscientes, 

críticos e ativos na sociedade. Assim, não é mais possível conceber que o sistema educacional 

esteja voltado apenas para a reprodução de conhecimentos e para o mundo de trabalho, mas 

espera-se que ele se organize de forma que permita aos alunos uma formação para a vida. Para 

tanto é preciso que os currículos e a metodologia utilizada no processo educacional 

ultrapassem os conhecimentos específicos das disciplinas e envolvam outros fatores como 

valores, atitudes e hábitos.  

Neste âmbito o ensino de ciências exerce um papel fundamental, pois a sociedade 

atual tem como elemento relevante a presença cada vez mais constante da ciência e da 

tecnologia no cotidiano da população. Conseqüentemente, este fato torna necessário e urgente 

a reorganização do ensino que vise a apropriação de conhecimentos científicos e tecnológicos 

pela sociedade, de forma a prepará-la para a formação de opinião e para uma ação 

fundamentada. Para tanto, o ensino de Ciências na escola é de suma importância desde o 

Ensino Fundamental (MALACARNE; STRIEDER, 2009).  

Neste sentido, os PCNs (2001) conferem ao ensino de ciências nas séries 

fundamentais o objetivo de revelar a ciência como um corpo de conhecimentos fundamentais 

para a compreensão do mundo e das transformações que ocorrem nele, entendendo o homem 

como sua parte integrante. 

Assim, ensinar Ciências, deixou de ser uma mera exposição de conceitos científicos 

para os alunos e passou a ser um mecanismo de interação do homem com o mundo que o cerca 

e do qual ele faz parte. Ou seja, “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 das escolhas e decisões a serem tomadas” (BIZZO, 2001, p.11). 
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É na escola que a formação e introdução de conceitos científicos ocorre de forma 

explicita, criando oportunidades para o aluno compreender a realidade e superar problemas 

com os quais eles se deparam no seu cotidiano, embora o acesso ao conhecimento científico 

ocorra de diferentes formas, e em diferentes ambientes (LORENZETTI, 2002). Entretanto, 

para que isso ocorra de fato, o ensino de Ciências deve ver a criança como cidadã, como 

sujeito de seus conhecimentos e como sujeito social de sua própria história. Além disso, ele 

precisa objetivar fazer com que o educando aprenda a viver na sociedade em que está inserido. 

Ou seja, ainda segundo o mesmo autor, o ensino de Ciências não pode ser realizado como 

elemento independente do todo social e deve ajudar o aluno e cidadão a compreender questões 

cotidianas que envolvem a ciência. 

Durante muito tempo acreditou-se que ensinar Ciências era uma tarefa simples. 

Assim, para designar tal tarefa os professores seguiam a idéia de que era preciso apenas 

transmitir conteúdos, apresentar conhecimentos aos alunos e estes apenas repeti-los nas 

avaliações. No entanto, de acordo com as novas tendências, atualmente não mais se admite 

que o ensino de Ciências esteja apenas limitado à transmissão de notícias sobre os chamados 

produtos da ciência (BIZZO, 2001). 

Contudo, ao limitar o ensino de Ciências aos chamados produtos da ciência, isto é, 

restringi-lo aos conteúdos, os processos da ciência acabam ficando de lado, ou seja, os 

eventos, métodos e procedimentos que levaram às descobertas científicas se tornam 

desvalorizados (LORENZETTI, 2002).  

De fato, a depender da sua vivência na escola o gosto e a curiosidade pela ciência, 

que são características próprias das crianças, podem diminuir e até mesmo se extinguir, à 

medida que os alunos avançam na escolaridade. Ou seja, o que muitas vezes era gosto 

inerente ao aluno pode se tornar uma futura aversão. 

Assim o processo de ensino e aprendizagem em Ciências, deve ser uma atividade 

prazerosa, que proporcione aos alunos a oportunidade de desenvolver capacidades, habilidades 

e competências. Desta forma, os alunos poderão desenvolver uma postura crítica e tomar 

decisões acerca da sociedade e do mundo em que vivem. Ou seja, o ensino de Ciências deve 

propiciar a todos os alunos, e cidadãos do presente, os conhecimentos e oportunidades de 

desenvolver capacidades necessárias para se nortearem na sociedade, compreendendo o que se 

passa à sua volta, tomando posição e intervindo na sua realidade (LORENZETTI, 2002). 
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Desta forma, o ensino de ciências além dos conhecimentos e habilidades próprias da 

disciplina, deve desenvolver o pensamento lógico e promover momentos de investigação, que 

convergem para o desenvolvimento de diferentes capacidades como a de observação, reflexão, 

discriminação de valores, julgamento, decisão e ação, vistas como objetivo do processo 

educacional. Tais habilidades são de fundamental importância para a vida do aluno como 

cidadão crítico e capaz de tomar decisões sobre o mundo em que está inserido. 

De fato, o ensino de ciências é importante, pois possibilita ao alunado compreender 

os fenômenos naturais, seu dinamismo e sua diversidade, além de incentivá-los a buscarem 

explicações lógicas e desenvolver posturas críticas em contextos sociais. Ainda segundo 

Hodson (1994), existem três aspectos essenciais que devem ser considerados no ensino de 

ciências: 

 Aprendizagem de ciências para adquirir e desenvolver conhecimentos, teorias e 

conceitos; 

 Aprendizagem sobre a natureza das ciências para desenvolver um entendimento 

dela e dos métodos das ciências e consciência das interações entre ciência e 

sociedade; 

 Prática da ciência para desenvolver os conhecimentos técnicos sobre a 

investigação científica e a resolução de problemas. 

Entretanto, muito do que se discute e espera do ensino de ciências está longe de 

acontecer nas salas de aulas. 

 Ainda que algumas tentativas de mudanças estejam acontecendo, o ensino de 

Ciências ainda é caracterizado pelo predomínio da memorização e pelo excesso de conteúdos 

e informações que são transmitidas (LORENZETTI, 2002). Assim, neste contexto tradicional 

são enfatizados muitos conceitos que sequer contribuirão para a vida dos alunos na sociedade 

em que vivem. 

Além disso, torna-se evidente que existe um descompasso entre o que é ensinado em 

sala de aula e a realidade dos alunos, o que acaba tornando as aulas de Ciências sem 

significado, pois o que se transmite na escola quase nunca se relaciona com os conhecimentos 

prévios dos alunos adquiridos pela sua própria vivência.  

Desta forma, pouca coisa mudou na realidade do ensino de ciências mesmo após 

grandes transformações sociais que ocorreram nos últimos trinta anos e conseqüentemente a 
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implementação de algumas reformas educacionais, como a LDB e os PCNs, os quais 

valorizam a aprendizagem, a capacidade de construção do saber e crítica do educando.  

Na verdade, a implementação dessas medidas requer, além de muitos outros fatores, 

mudanças no sistema de formação dos professores, que por muitas vezes se sentem 

despreparados para atuar de forma inovadora no ensino de Ciências (BEVILACQUA; SILVA, 

2007).  

Para a realização de uma prática que vise à construção de conhecimentos pelos 

alunos, não é suficiente que o professor tenha domínio de conhecimentos específicos da 

ciência, mas sim que o mesmo seja orientador, questionador e que saiba conduzir perguntas e 

propor desafios, ou seja, que ele faça.  

Desse modo, Lorenzetti (2002, p. 5) destaca que “a prática pedagógica, influenciada 

diretamente pela formação deficiente dos professores, se traduz nas aulas de Ciências teóricas, 

baseadas nos livros textos, descontextualizados da realidade dos alunos”. 

Contudo, para que realmente haja uma mudança consistente no ensino de ciências 

será exigido do professor não só apenas o domínio de conteúdos específicos da ciência e de 

conteúdos pedagógicos, mas também uma nova visão do ensino de ciências como agente ativo 

na formação de cidadãos do presente e do futuro, capazes de tomar decisões fundamentadas e 

de se enxergarem parte integrante do mundo em que vivem. 
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CAPÍTULO 2: ATIVIDADES PRÁTICAS E O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

 

2.1 Categorização das atividades práticas no ensino de Ciências  

 

Atualmente o ponto comum à discussão sobre a melhoria no ensino de Ciências é o 

desenvolvimento de atividades práticas no cotidiano escolar. De fato, o ensino de Ciências tem 

sempre considerado a utilização de tais atividades como essenciais para a aprendizagem 

científica. No entanto, torna-se evidente que há certa confusão no que diz respeito aos 

conceitos de trabalho prático (TP), trabalho laboratorial (TL), trabalho de campo (TC) e 

experimental (TE), considerando que falar em atividades práticas remete às concepções dos 

docentes sobre o que significa aprender, o que significa ensinar, o que entendem por  ciência 

e, com isto, o papel atribuído a essas atividades adquire diferentes significados (ROSITO, 

2003). 

 A definição dos diferentes trabalhos práticos que norteou a presente pesquisa é a 

trazida por Dourado (2001) e Leite (2001).Para estes autores o trabalho prático, como recurso 

didático, é um conceito mais amplo que inclui todas as atividades que exigem que o aluno 

esteja ativamente envolvido (no domínio psicomotor, cognitivo e afetivo). De acordo com esta 

definição o trabalho prático inclui, entre outros, o trabalho laboratorial, de campo e o 

experimental (DOURADO, 2001).  

Entretanto, vale ressaltar que cada modalidade de trabalho prático tem seu valor 

didático particular e fundamental para o ensino de Ciências, pois promovem o 

desenvolvimento de diferentes habilidades e competências nos alunos: atitudinais (trabalhar 

em grupo, desenvolver a motivação e o espírito científico), procedimentais (desenvolver a 

capacidade de observação, de resolução de problemas, aprender técnicas) e conceituais 

(construir conceitos) (DOURADO, 2006). 

O critério utilizado para diferenciar o trabalho de campo do trabalho laboratorial é o 

local onde estas atividades são realizadas. O trabalho de campo é desenvolvido ao ar livre, 

onde geralmente, os acontecimentos ocorrem naturalmente (LEITE, 2001).  
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O trabalho laboratorial inclui atividades que requerem a utilização de 

materiais de laboratório, mais ou menos convencionais, e que podem ser 

realizadas num laboratório ou mesmo numa sala de aula normal, desde que 

não sejam necessárias condições especiais, nomeadamente de segurança, para 

a realização das atividades (DOURADO, 2001, p. 14). 

No entanto, Leite (2000) destaca que percebe-se  também que existe trabalho prático 

que não é laboratorial nem de campo. São exemplos desse trabalho: atividades de resolução de 

problemas de papel e lápis, de pesquisa de informação na biblioteca ou na internet, de 

utilização de simulações informáticas, etc.  

Outro termo que é usado, muitas vezes, de forma errônea e que gera interpretações 

diferenciadas é o trabalho experimental (DOURADO 2001). Para que uma atividade prática 

possa ser considerada uma atividade experimental tem que haver controle e manipulação de 

variáveis por parte dos alunos (LEITE, 2001).  

Assim, torna-se evidente que nem sempre as chamadas experiências desenvolvidas 

nas escolas devem ser classificadas como atividades experimentais, pois podem ser 

simplesmente atividades ilustrativas. Ou seja, ainda há uma confusão em relação ao emprego 

dos termos: trabalho prático, trabalho laboratorial e trabalho experimental , uma vez que estes 

são usados indiscriminadamente pelos professores de Ciências. O que se observa também com 

freqüência é que nas aulas experimentais o professor comanda a prática através de um manual 

didático, negando à experiência qualquer caráter investigativo. 

 No entanto, o fato de classificar ou conceituar as atividades (ou trabalho prático) em 

laboratorial, campo ou experimental não significa que estes sejam ou atuem 

independentemente. 

Assim, se trabalho prático corresponde a um “território” mais amplo que 

inclui todos os outros tipos de trabalho, verifica-se que relativamente ao 

trabalho laboratorial, trabalho de campo e trabalho experimental, embora 

existam “territórios” específicos (definidos pelo critério distintivo), estes não 

são exclusivos (DOURADO, 2001, p.15). 

Desta forma, as atividades laboratoriais, assim como as atividades de campo, podem 

ou não ser experimentais. Isso se dá ao fato de que “o critério utilizado na distinção dos 

diferentes conceitos não é da mesma natureza, o que conduz a que, entre eles, não ocorram 

situações de absoluta exclusão” (DOURADO, 2001, p.15). 
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Diante de todos estes pontos, pode-se dizer que os trabalhos práticos em Ciências são 

considerados, hoje em dia, atividades agradáveis e úteis ao processo de aprendizagem 

(HODSON, 2003),  considerando que elas têm o propósito de despertar e manter o interesse 

dos alunos pelas aulas e pelas Ciências Naturais, além de potencializar a compreensão dos 

assuntos tratados em aula e colocar o conhecimento científico mais próximo do aluno.  

No entanto, para que seus reais objetivos sejam alcançados, as atividades práticas 

precisam ser bem planejadas e bem conduzidas e não apenas desenvolvidas para preencher a 

lacuna existente nas atividades pedagógicas do ensino fundamental. Assim sendo, elas devem 

ser realizadas dentro de uma perspectiva investigativa e de resoluções de problemas, para que 

permitam criar situações nas quais os alunos avaliem materiais e métodos adotados, formulem 

hipóteses, testem-nas, reformulem suas ideias, tomem decisões e finalmente desenvolvam o 

verdadeiro espírito científico (BEREZUK; OBARA; SILVA, 2009). 

 

 

2.2 O papel das atividades práticas no ensino de Ciências 

 

O ensino de Ciências tem sempre considerado a utilização de atividades práticas 

essencial para a aprendizagem científica, pois possibilitam aos alunos uma aproximação do 

trabalho científico e melhor compreensão dos processos de ação das ciências. Corroborando 

com esta análise, Pozo e Crespo (2000, p. 252) argumentam: 

Frente à idéia de que a melhor forma de se ensinar ciência é transmitir aos 

alunos os produtos da atividade científica – ou seja, os conhecimentos 

científicos -, outra corrente importante na educação científica, com menos 

partidários, sem dúvida, mas não com menor tradição, é a de assumir que a 

melhor maneira para os alunos aprenderem ciência é fazendo ciência, e que o 

ensino deve ser baseado em experiências que permitam a eles investigar e 

reconstruir as principais descobertas científicas. 

Desde a década de 60, época em que as ideias de Piaget sobre desenvolvimento 

intelectual começaram a ser conhecidas e discutidas (KRASICHIK, 2000), defende-se que a 

aprendizagem através da descoberta é uma forma interessante e efetiva de se aprender 

Ciências. É através dela que se desperta e mantêm o interesse dos alunos, inicia a investigação 
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cientifica, desenvolve nos alunos a capacidade de resolver problemas, além de facilitar a 

compreensão dos temas explorados (WEISZ, 2002). 

Desse modo, as atividades práticas desempenham um papel de fundamental 

importância no ensino de Ciências, facilitando a aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, elas 

atuam permitindo a transmissão de informações explorando uma característica comum a 

muitas pessoas, ou seja, a maior capacidade de assimilar as informações quando participam 

ativamente de sua construção ou desenvolvimento, deixando de ser espectadores.  

Um outro aspecto importante é que o uso de atividades práticas possibilita uma maior 

interação entre professor e os alunos, proporcionando a oportunidade de um planejamento 

conjunto e uso de estratégias de ensino que podem levar a uma melhor compreensão dos 

processos das ciências (ROSITO, 2003).  Este constitui, inclusive, tema de muitas pesquisas 

em educação, uma vez que tal comportamento pode ser freqüentemente observado em sala, 

quando avaliações do conteúdo ministrado mostram que as atividades práticas ajudam, 

efetivamente, na fixação do assunto exposto em sala de aula (MATOS; VALADARES, 2001).  

Além do processo em si, o ambiente de aprendizagem também é importante, devendo 

estar constituído e organizado de maneira a facilitar a integração entre os alunos, destes com o 

professor e de todos com as atividades planejadas, naquilo que Matos e Valadares (2001) 

chamaram de “Ambiente construtivista de aprendizagem”. Segundo Krasilchik (2004) o 

professor deve lembrar que o ambiente é um dos elementos na transmissão das idéias da 

escola sobre o processo ensino-aprendizagem. 

Nesse contexto, a atividades práticas podem gerar ambientes que garantam, segundo 

a LDB (1996) e os PCNs (1998) um espaço de reflexão, construção e desenvolvimento de 

idéias e valores que favorecem o surgimento de atitudes e conhecimentos necessários ao 

aprendizado. Ainda sob essa perspectiva tais atividades desempenham um papel de extrema 

importância na educação em ciências, considerando que, se bem planejadas e conduzidas, 

facilitam o trabalho pedagógico do professor. Assim, o trabalho prático pode ser considerado 

um caminho educativo que proporciona espaços de liberdade necessários para o 

desenvolvimento pessoal e social do aluno. 

No entanto, apesar da importância dada às atividades práticas no ensino de Ciências, 

esse tipo de atividade não é muito utilizado no cotidiano escolar, no qual ainda se predomina o 
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uso de aulas meramente expositivas e tradicionais. Ou então, quando realizadas, em muitos 

casos, fogem dos reais objetivos para o processo de ensino e aprendizagem em Ciências.  

O que acontece nas escolas é o predomínio de aulas práticas demonstrativas que 

seguem as chamadas “receitas de bolo” e que acabam não estimulando os alunos, nem os 

envolvendo para explorar e manipular idéias.  

Neste caso estas atividades práticas são consideradas improdutivas e de caráter 

simplesmente confirmatório, pois servem apenas para ratificar a teoria previamente ensinada e 

o aluno somente repete ou observa o passo a passo realizado pelo docente.  

Assim, consequentemente, tais atividades acabam não contribuindo para o 

aprendizado significativo dos alunos, fazendo-se necessário repensar seus conceitos, 

perspectivas e objetivos para o ensino de Ciências. 

 

 

2.3 A carência de trabalho prático no cotidiano escolar e suas implicações no processo de 

ensino-aprendizagem 

 

Ao contrário do que se espera e recomenda, o trabalho prático com os alunos muitas 

vezes está ausente do cotidiano escolar. Tal constatação está, frequentemente associada à 

transmissão do conhecimento de maneira tradicional, ou seja, de forma autoritária e 

meramente discursiva. 

 Segundo Oliveira (2000), os professores por se julgarem porta-vozes do 

conhecimento ignoram os obstáculos pedagógicos, os quais trazem impedimentos à 

compreensão das razões pelas quais o alunado não efetiva o aprendizado. O mesmo autor em 

uma reflexão sobre Bachelard  afirma que obstáculo se manifesta porque o docente imagina 

ser preciso apenas repetir o conhecimento ponto a ponto, e nesse processo o professor não se 

dá conta de que o aluno já possui em sua bagagem uma cultura adquirida a partir de sua 

vivência cotidiana, a qual tem suas explicações fornecidas pelo senso comum. 

A abordagem tradicional no ensino de Ciências acaba por não ver o aluno, antes de 

tudo, como um “ser humano social e singular” (CHARLOT, 2005), o que resulta em um 

ensino que desconsidera os conceitos prévios dos mesmos e “investe na observação direta ou 

induzida pela palavra sempre incontestável de quem ensina” (OLIVEIRA, 2000).  
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Os professores que pensam dessa maneira costumam adotar o modelo de 

ensino por transmissão-recepção em suas salas. Em geral esse tipo de 

estratégia de ensino não leva em consideração as orientações construtivistas, 

estando mais próximas das idéias behavioristas (CAMPOS, 1999, p.15). 

Estes professores costumam considerar “que todo conhecimento já está estabelecido e 

contido nos „livros já escritos‟” (CAMPOS, 1999, p.16). Portanto, segundo o mesmo autor 

eles acreditam que cabe a eles somente fazer uma boa e adequada leitura desses livros para os 

alunos e a estes cabe, por sua vez, aprender por memorização o que o professor diz. 

Logicamente, assim como outros tipos de abordagens no ensino de ciências, a 

abordagem tradicional também apresenta certo valor no processo de ensino-aprendizagem, 

uma vez que alguns alunos são mais bem adaptados a esta abordagem metodológica. Apesar 

de toda crítica sobre sua adoção, torna-se evidente que não há como afirmar que o ensino 

tradicional é sempre ruim ou sempre ineficaz, mas sim que haja uma reflexão sobre sua prática 

e um equilíbrio entre a abordagem tradicional e a realização de trabalho prático no ensino de 

Ciências. 

De fato as atividades práticas são fundamentais para o ensino de ciências, mas por 

outro elas não podem ser desvinculadas das aulas teóricas (ROSITO, 2003). Para a mesma 

autora, o que precisa haver é uma complementação, uma união, pois para ela a realização de 

tais atividades sem a integração com a fundamentação teórica não passa de simples ativismo.  

Ao não considerar o que os alunos têm a lhe dizer, o professor ignora uma tendência 

moderna para a didática das ciências da natureza. “Ou seja, se o objetivo é promover uma 

aprendizagem significativa, e não baseada na memorização do conteúdo, não se podem ignorar 

alguns princípios básicos do construtivismo” (CAMPOS, 1999, p.15).  

Contrário à forma de abordagem tradicional anteriormente citada, o ensino de 

Ciências pelo método da descoberta evidencia o aluno como um ser dotado de conhecimentos 

construídos pela sua vivência, o chamado senso comum, e objetiva “trabalhar” estes conceitos 

para que possibilite uma mudança conceitual, e conseqüentemente uma aprendizagem 

significativa.  

Entretanto, para que possa haver mudança conceitual o professor precisa fazer com 

que o aluno passe a valorizar as concepções científicas à medida que suas concepções 

alternativas percam status. Para isso, o docente precisa criar situações, como exposições, 



 31 

demonstrações e problemas de laboratório, em que as concepções informais dos alunos se 

tornem insatisfatórias para ele. Ou seja, essas situações devem provocar um conflito cognitivo 

nos alunos, o que seria um importante estímulo à mudança conceitual (BASTOS; NARDI; 

DINIZ; CALDEIRA, 2004) 

Desta forma, é a razão dos estudantes que se deve ser seduzida, caso contrário não 

haverá efetivamente a aprendizagem (OLIVEIRA, 2000). Ou melhor, para que o aluno efetive 

seu aprendizado a informação que lhe é transmitida tem que ter um sentido, ele precisa se 

mobilizar e somente assim ele se apropriará do saber (CHARLOT, 2005). No entanto, 

Mortimer (1996) argumenta que o termo mudança conceitual passou a ter o mesmo 

significado que aprender. Para o mesmo autor, assim como ocorre com o construtivismo, 

„mudança conceitual‟ tornou-se um rótulo que abrange muitas visões diferentes.  

Entretanto, é importante ressaltar que para se conseguir uma mudança conceitual dos 

alunos é essencial que ocorra primeiro uma mudança metodológica e atitudinal por parte do 

professor, para que se possa alcançar a tão desejada aprendizagem significativa (CAMPOS, 

1999).  

Os professores que aplicam as idéias construtivistas ao processo de ensino-

aprendizagem, por sua vez, admitem que a aprendizagem não se dá somente 

pela memorização, mas pela intensa atividade mental do aluno. Portanto, de 

acordo com essa visão, cabe ao aluno não somente memorizar, mas também 

fazer relações e atribuir significados àquilo que toma contato nas situações 

de ensino-aprendizagem (CAMPOS, 1999, p.16). 

 

De acordo com Charlot (2005) o aluno se apropria do saber, a partir do momento em 

que ele consegue estabelecer uma relação de desejo com o saber e este desejo está relacionado 

com o “faz sentido” e com o prazer de aprender.  

Assim, o ensino de Ciências tem que assumir o papel de estimular o prazer de 

aprender do alunado e para isso, torna-se importante ressaltar que a aprendizagem faz-se na 

ação, pois é no trabalho que os conceitos são aprendidos (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2003).  

De tal maneira, o trabalho prático é considerado como estratégia metodológica. No 

entanto, o ponto comum à discussão sobre a adoção do mesmo são os procedimentos adotados 

e seu desenvolvimento, uma vez que, a adoção e o desenvolvimento desses procedimentos 
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precisam ocorrer de forma regular, representando uma atitude espontânea e prazerosa para o 

professor evitando-se com isso, aulas práticas desenvolvidas de forma impensada, sem 

planejamento e com material inadequado. Como resultado desses descuidos, pode-se esperar a 

insatisfação dos professores por não alcançarem seus objetivos, deficiência no aprendizado e 

até mesmo risco para a saúde dos alunos. 

Dizer que os professores utilizam o trabalho prático de forma impensada não significa 

que eles sejam incapazes de pensar, mas sim que eles “têm sido submetidos à retórica que 

considera o trabalho prático em sala de aula como solução para os problemas de 

aprendizagem” (HODSON, 2003, p.33).  

Analisar a carência de aulas práticas no ensino básico brasileiro nos faz considerar 

que talvez, grande parte da dificuldade à precariedade dos cursos superiores, que não formam 

professores com capacitação suficiente para o trabalho prático em Ciências Naturais. 

Conforme destacado por Campos e Diniz (2001), os próprios professores apresentam 

características que limitam sua capacidade de atuação, levando à diminuição das atividades 

práticas. Entre elas destaca-se a sobrecarga de trabalho, uma vez que o baixo salário dos 

professores os obriga a dar aulas em excesso, por vezes em escolas diferentes, reduzindo seu 

tempo para preparo de aulas, para atualização e reciclagem do seu conteúdo, tendo como única 

opção a adoção de aulas expositivas (KRASILCHIK, 1987; MARIN, 1998; TRANCREDI, 

1999; LESSA, 2003). 

Outros fatores podem estar ligados às limitações que os professores têm que lidar no 

dia-a-dia, como, por exemplo, a falta de recursos físicos nos colégios, de materiais para as 

aulas, falta de tempo para o planejamento das atividades e superlotações das salas de aula 

(CAMPOS; DINIZ, 2001). 

De fato, o laboratório auxilia muito o trabalho dos educadores, mas não é 

indispensável à realização das atividades práticas, uma vez que podem ser desenvolvidas em 

sala de aula, no pátio do colégio ou mesmo em áreas públicas e ambientes naturais 

(ALMEIDA et al., 2004). Concordando com essa análise, Bizzo (2002) enfatiza dizendo há 

uma expectativa freqüente e exagerada sobre a idéia de que as aulas de ciências serão 

desenvolvidas em laboratórios iguais aos dos cientistas. Para o mesmo autor “as aulas de 

ciências podem ser realizadas com atividades experimentais, mas sem sofisticação de 

laboratórios equipados, que poucas escolas de fato possuem” (BIZZO, 2002, p.75) 
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CAPÍTULO 3: A TRAJETÓRIA METODOLÓGICA  

 

 

3.1 Descrição dos sujeitos envolvidos 

 

 

O foco da presente pesquisa foram os professores que trabalhavam com o 6° ano do 

Ensino Fundamental (5° série) nas escolas da rede municipal de Aracaju.  A série foi assim 

definida por se tratar de uma transição do ensino integral para o ensino disciplinar, e por ter 

um currículo de fácil adaptação às atividades práticas. Os temas como Água, Solo, Ar e 

Ecossistemas, estudados nesta série são adequados para elaboração e execução de atividades 

de natureza prática, inclusive com materiais de baixo custo, fácil acesso e manipulação.  

De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação de 

Aracaju (SEMED), o município conta atualmente com 74 escolas, das quais 38 trabalham com 

o segundo segmento do Ensino Fundamental (Ensino Fundamental Maior). Dentre estas, 

apenas 21 escolas possuem turmas do 6° ano. No entanto, apenas os professores de 16 escolas 

aceitaram em participar da primeira etapa desta pesquisa, devolvendo o questionário 

respondido. A localização destas 16 escolas está representada no mapa da figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

Figura 3.1 – Localização das 16 escolas municipais de Aracaju selecionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Gráfico elaborado pela ferramenta do Google Maps. 

 

Legenda 
Código  Escolas Endereço da escola 

E1 EMEF Manoel Bonfim Rua A4, nº 235; Bairro: Bugio. 

E2 EMEF Presidente Vagas Rua Neópolis, s/n; Bairro: Siqueira Campos. 

E3 EMEF Olga Benário Rua Idalina Benário, nº 250; Bairro: Santos Dumont. 

E4 EMEF Alcebíades Melo Villas Boas Av. Antônio Xavier de Assis, nº 164; Bairro Industrial. 

E5 EMEF Sabino Ribeiro Rua Tenente Cleto Campelo, nº 328; Bairro: 18 do Forte. 

E6 EMEF Florentino Menezes Av. Ver. João Alves Bezerra, s/n; Bairro: Zona de Expansão/Mosqueiro. 

E7 EMEF Jornalista Orlando Dantas Rua Evangelista da Paixão, nº 297; Bairro: Olaria/Veneza I. 

E8 EMEF José Conrado de Araújo Rua C, nº 203; Bairro: São Conrado. 

E9 EMEF Santa Rita de Cássia Rua Guilherme José Martins, s/n; Bairro: América. 

E10 EMEF General Freitas Brandão Rua Porto da Folha, s/n; Bairro: Suíssa. 

E11 EMEF Juscelino Kubitscheck Rua Cel. J. F. Albuquerque, nº 2289; Bairro: Coroa do Meio. 

E12 EMEF Anísio Teixeira Rua Firmino Fontes, nº 381; Bairro Atalaia. 

E13 EMEF João Teles de Menezes Rua Santa Terezinha, s/n; Bairro: Cidade Nova. 

E14 EMEF Sérgio Francisco da Silva Av. Lamarão, s/n. Bairro Lamarão. 

E15 EMEF Presidente Tancredo Neves Rua Rodrigues Dória, s/n. Bairro: Ponto Novo. 

E16 EMEF Laonte Gama da Silva Rua 8, s/n – Conj. Padre Pedro; Bairro: Santa Maria. 

E5 

E2 

E3 E4 E1 

E7 

E9 

E10 

E11 

E12 
E6 

E13 
E14 

E15 

E8 

E16 
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Das 16 escolas selecionadas, apenas duas possuem laboratório de Ciências, os 

chamados LDM (Laboratório Didático Móvel), os quais se resumem a um kit com materiais 

específicos de laboratório (ex.: substâncias químicas e vidraria). Dentre estas duas escolas, em 

uma, há sala reservada para a utilização do mesmo. Entretanto, todas as 16 escolas possuem 

laboratório de informática.  

Nessas escolas foram selecionados 16 sujeitos, todos  professores do 6° ano do ensino 

fundamental, que participaram da primeira etapa da pesquisa. 

Em relação aos dados sobre os professores e sobre as escolas municipais de Aracaju é 

importante ressaltar que, para manter o seu anonimato, os nomes dos docentes foram omitidos, 

sendo utilizados códigos de identificação, como ilustrado no quadro a seguir: 

 

Quadro 3.1 - Listagem dos docentes selecionados para a primeira etapa do projeto e seus 

respectivos vínculos. 

Efetivo Estagiário 

P5; P7; P9; P11; P12; P16. P1; P2; P3; P4; P6; P8; P10; P13; P14; P15. 

Fonte: Dados coletados a partir dos questionários. 

 

3.2 Instrumentos de coletas de dados 

 

Na presente pesquisa foram utilizados dois instrumentos de coleta de dados: o 

questionário e a entrevista. Na primeira etapa foram aplicados questionários por se acreditar na 

vantagem de se coletar dados mais precisos, com uma maior liberdade por parte dos 

respondentes, havendo assim menor risco de distorção, além de uma uniformidade na 

avaliação, justificada pela natureza impessoal do instrumento (MARCONI; LAKATOS, 

2010). 

Os questionários aplicados foram semiabertos, com perguntas objetivas e subjetivas, 

nos quais os professores foram questionados sobre sua formação, sua carga horária, tempo 

disponível para planejamento das aulas, utilização ou não de atividades práticas no ensino de 

ciências, estrutura das escolas em que trabalham, tipos de atividades práticas desenvolvidas, 
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dificuldades enfrentadas para a realização das mesmas e, sobretudo, sobre sua proposta de 

trabalho no cotidiano da escola.
2 

Com o objetivo de validar o questionário, quanto à sua funcionalidade e clareza nas 

perguntas, foram aplicados, como forma de avaliação, os instrumentos com 5 professores de 

uma escola particular. A partir das respostas dadas, foi conferida a clareza das perguntas e 

assim foi aprimorado o instrumento para a coleta de dados. 

Na segunda etapa da pesquisa foram realizadas entrevistas
3
 por este instrumento 

proporcionar a vantagem de fornecer ao entrevistador a informação necessária, de coletar 

dados precisos e de maneira mais flexível, podendo  ainda comprovar  as discordâncias de 

imediato (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

As entrevistas foram estruturadas, com roteiros previamente estabelecidos e com 

perguntas prederteminadas. No primeiro momento foi estabelecido um contado inicial com os 

entrevistados com o objetivo de esclarecer a finalidade da pesquisa, seu objeto, sua relevância 

e a importância da colaboração dos mesmos.  

Para assegurar-lhes o caráter confidencial de suas informações foram entregues e 

assinados termos de consentimento.
4
 

Vale ressaltar que foi reservado aos professores o direito ao anonimato, porém na 

primeira etapa de coleta de dados foi solicitado aos mesmos que se identificassem. Esse 

procedimento deu-se com o intuito de rever os docentes para as entrevistas. Contudo, no 

transcorrer do texto foram criados códigos de identificação, preservando assim o anonimato 

acordado com os respondentes.  

 

3.2.1 Aplicação de questionários para os professores 

Inicialmente foram realizadas visitas às escolas, com a finalidade de procurar os 

professores dos 6º
s
 anos para expor o objetivo do projeto e convidá-los a participar como 

colaboradores. Durante a visita foi explicado como seria o processo de coleta de dados, qual 

seria o papel dos mesmos em nosso estudo e por fim foram entregues os questionários 

diretamente aos professores. No entanto, devido à falta de disponibilidade de horário destes e 

                                                 
2
 Ver apêndice 1. 

3
 Ver apêndice 2. 

4
 Ver apêndice 3. 
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aos horários das aulas, não foi possível entregar diretamente o questionário para todos os 

professores. Assim, em algumas escolas os questionários foram entregues na secretaria e 

depois coletados, sendo que nem todos professores devolveram os questionários preenchidos. 

Foi entregue um total de 19 questionários, considerando que uma das 21 escolas 

selecionadas ainda não tinha sido inaugurada (EMEF Prof° José Antonio da C. Melo) e outra 

não estava mais em funcionamento (EMEF Alencar Cardoso). No entanto, dos dezenove 

questionários entregues, dezesseis foram coletados, o que corresponde a mais de 50% da 

totalidade, representando assim um bom resultado uma vez que, segundo Marconi e Lakatos 

(2007, p. 98), “em média se obtém um retorno de 25% dos questionários expedidos pelo 

pesquisador”. 

As respostas dos questionários foram analisadas e utilizadas no processo de seleção 

dos professores para a segunda etapa da coleta de dados: as entrevistas. 

 

3.2.2 Aplicação das Entrevistas 

A segunda etapa da presente pesquisa foi a realização de entrevistas com os 

professores do 6° ano da rede municipal de Aracaju. As mesmas foram realizadas no período 

de 27 de novembro de 2011 a 18 de dezembro de 2011. Os entrevistados foram selecionados a 

partir da análise dos questionários aplicados anteriormente. Para tanto foram criados critérios 

de seleção, sendo os professores enquadrados em quatro categorias distintas: 

i) Grupo I – Estagiários, licenciandos em Ciências Biológicas, com menos de dois 

anos de atuação no magistério; 

ii) Grupo II – Efetivos, com mais de dez anos de atuação no magistério, que acham 

importante o uso de atividades práticas no Ensino de Ciências; 

iii) Grupo III – Efetivos, com mais de dez anos de atuação no magistério, mas que 

não acham importante o uso de atividades práticas no Ensino de Ciências; 

iv)  Grupo IV – Estagiários, licenciandos em outras áreas do conhecimento, com 

menos de dois anos de atuação no magistério. 

No entanto, apesar de ser interessante analisar estas quatro categorias, só puderam ser 

realizadas entrevistas com representantes de três delas. Este fato se deve a recusa do único 

representante do grupo III em participar da presente pesquisa.  
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Foram, portanto, contatados um total de cinco professores incluídos nos grupos I, II e 

IV, como apresentado no quadro a seguir.  As entrevistas foram agendadas e realizadas na 

própria escola, de acordo com a disponibilidade de tempo de cada professor. 

 

Quadro 3.2. Professores entrevistados e suas respectivas categorias. 

Categoria Professores 

Grupo I - Estagiários
5
, licenciandos em Ciências Biológicas, com menos de dois 

anos de atuação no magistério. 

P8; P14 

Grupo II - Efetivos, com mais de dez anos de atuação no magistério, que acham 

importante o uso de atividades práticas no Ensino de Ciências. 

P7; P11 

Grupo IV - Estagiários, licenciandos em outras áreas do conhecimento, com 

menos de dois anos de atuação no magistério. 

P15 

Fonte: Categorias elencadas pela autora. 

 

As entrevistas continham treze questões abertas referentes ao conceito de atividades 

práticas, utilização ou não das mesmas no ensino de Ciências, forma de utilização, 

problemas/dificuldades encontradas pelos professores para a sua utilização, formação inicial e 

continuada dos professores, entre outros aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Estagiário para a rede municipal de Aracaju são alunos de graduação que prestam serviço como professor titular 

da disciplina. Esses alunos assumem a responsabilidade de professor, com uma ressalva de não assinar os diários 

de classe. Porém, todo o processo pedagógico é realizado pelo estagiário sem alguma coordenação específica. 
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CAPÍTULO 4 :  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Análise dos questionários e caracterização da amostra 

 

A primeira parte do questionário buscou realizar uma breve caracterização dos 

docentes. Dos dezesseis questionários respondidos, 10 foram respondidos por mulheres (65%) 

e seis, por homens (35%).  

Com relação ao tempo de atuação no magistério, cinco professores tem entre 1 e 2 

anos (37%) e dois professores tem menos de 1 ano de atuação no magistério (14%), ou seja, 

sete professores estão a menos de dois anos no magistério, o que corresponde a 51% do total 

da amosta, dado este referente ao número de estagiários, do qual obtivemos o resultado 

expresso no gráfico a seguir: 

 

 

Figura 4.1 – Distribuição percentual dos 16 professores do 6º ano da rede municipal de 

Aracaju analisados quanto ao tempo de atuação no magistério. 

Fonte: Dados coletados a partir dos questionários. 



 40 

 

Com relação ao tempo de atuação na Secretaria Municipal de Ensino de Aracaju 

(SEMED), três professores atuam entre um e dois anos, correspondente a 25% e quatro 

professores atuam há menos de um ano, o que corresponde a 34% do total (Figura 4.2). 

Contudo, é importante ressaltar que esses resultados estão diretamente associados ao fato de 

que a maior parte dos professores são estagiários contratados pela SEMED, ou seja, 59% deles 

estão a menos de dois anos na rede municipal de ensino de Aracaju. 

 

Figura 4.2 - Tempo de atuação dos 16 professores de Ciências do 6º ano do ensino 

fundamental da SEMED. 

Menos de 1 ano Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 10 anos Entre 10 e 20 
anos

34%

25%

33%

8%

 

Fonte: Dados coletados a partir da SEMED. 

 

 Ainda de acordo com os dados obtidos pelos questionários, do total de 16 

professores respondentes, dez eram estagiários e apenas seis eram efetivos da rede municipal 

de ensino de Aracaju. Este fato chama muito a atenção e, de certa forma, torna-se preocupante, 

pois o professor ainda em formação talvez não esteja preparado e não tenha ainda adquirido os 

conhecimentos e as habilidades necessárias para ensinar Ciências de acordo com os novos 

objetivos e estratégias. O estagiário que assume uma turma no lugar de um professor talvez 

não tenha ainda uma base pedagógica consistente para uma compreensão mais ampla das 

Ciências e do seu processo de ensino-aprendizagem, o que por outro lado também pode 

revelar a falta de compromisso com a educação do empregador, seja ele público ou privado, o 
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qual contrata profissionais ainda em formação para assumir sozinhos classes inteiras de 

alunos.  

Para atender as novas propostas de ensino de Ciências o professor deve se 

conscientizar e se tornar um mediador entre os conhecimentos sistematizados e o aluno, para 

que o discente consiga transpor para o cotidiano os conteúdos aprendidos em sala de aula. Para 

isso, é fundamental que o professor seja capacitado (OCEM, 2006). Essa capacitação deverá 

possibilitar ao mesmo enxergar que a mudança da sua atitude enquanto docente depende, além 

de uma boa formação, de uma educação contínua, através de cursos de especialização, 

mestrado, doutorado, entre outros.  

Nesse sentido, um aspecto importante que precisa ser analisado é a qualidade dos 

cursos de graduação, nos quais os futuros professores estão sendo preparados, pois não cabe 

ao professor de Ciências apenas ter domínio da matéria a ser ensinada. Espera-se que a 

graduação permita ao professor um contato profundo com os princípios da Didática do ensino 

de Ciências e deixe de ensinar apenas padrões metodológicos do campo pedagógico, pois estes 

muitas vezes tornam-se ineficientes porque não são aplicáveis em qualquer situação de ensino 

(MARTINS, 2005).  

Por outro lado, é importante também que haja um maior investimento de recursos 

públicos na área de ensino, como a realização de concursos, para a contratação de professores 

efetivos, pois pode-se observar um grande número de alunos de graduação, sem a formação 

adequada, atuando como professores em sala de aula, o que infelizmente não parece ser uma 

situação exclusiva da rede estudada.  

Quanto à formação continuada, seis dos professores analisados (37,5%) possuem pós-

graduação: cinco possuem especialização na área de educação e  um possui mestrado na área 

de Ensino de Ciências. 

 O restante dos professores analisados ainda não concluiu nenhum curso de 

graduação, sendo nove deles licenciandos em Ciências Biológicas e apenas um licenciando em 

Geografia. Este resultado não era esperado, tendo sido justificado pelo docente em questão 

como uma forma de complementação da sua carga horária de estágio. Segundo o estagiário, a 

escola ofereceu as turmas de Ciências para que o mesmo assumisse e ofereceu em troca a 

diminuição da sua carga horária em três horas e sua permanência em apenas uma escola. É 

importante ressaltar que o professor que não atua na sua área especifica talvez não tenha os 
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conhecimentos científicos necessários para serem transmitidos, podendo trazer resultados 

inesperados e insatisfatórios para o processo de ensino e aprendizagem de Ciências. A seguir 

apresentamos o gráfico caracterizando o nível de formação dos professores: 

 

Figura 4.3 - Nível de formação dos professores. 

Fonte: Dados coletados a partir dos questionários. 

 

Nove dos professores analisados (67%) afirmaram trabalhar em duas escolas 

distintas. Oito deles revelaram ter uma carga horária entre doze e vinte horas semanais (os 

estagiários) e cinco professores (efetivos) trabalham entre trinta e quarenta horas semanais. De 

fato, entre os fatores que limitam a capacidade de atuação dos professores, levando a 

diminuição das atividades práticas no cotidiano escolar destaca-se a sobrecarga de trabalho, 

uma vez que o baixo salário dos professores os obriga a dar aulas em excesso, por vezes em 

escolas diferentes, reduzindo seu tempo para preparo de aulas (KRASILCHICK, 1987). 

Ataíde (2011) ressalta ainda que alguns professores argumentam que não realizam 

atividades práticas por não dispor de tempo, o que acaba resultando em aulas conteúdistas 

baseadas na relação teoria-exercício-teoria.  

No entanto, curiosamente o fato de trabalharem em mais de uma escola 

aparentemente não interfere na disponibilidade de tempo dos professores analisados para o 

planejamento das aulas, mesmo no caso da grande maioria que ainda cursa a graduação. Mais 

da metade dos respondentes (53%) afirmou que sempre possui tempo disponível para o 
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planejamento, o que representa nove dos professores analisados, sendo sete estagiários e dois 

efetivos. Já 27% dos professores respondeu que apenas às vezes possuem tempo, ou seja, 

quatro docentes, representados por dois estagiários e dois efetivos, como elencado no gráfico a 

seguir: 

 

Figura 4.4 - Disponibilidade de tempo para planejamento das aulas 

Fonte: Dados coletados a partir dos questionários. 

 

Quando questionados sobre a definição do conceito de “Atividades Práticas no ensino 

de Ciências” alguns associaram as mesmas às atividades complementares que promovem o 

aprendizado dos alunos e que estão associadas aos conteúdos trabalhados em sala de aula pelo 

professor. Já outros associaram esta definição às atividades que permitem uma maior 

participação do aluno. Essa última opinião está de acordo com o conceito de Hodson (1988) 

sobre atividades práticas, que diz que estas incluem todas as atividades em que o aluno esteja 

ativamente envolvido, tanto cognitivamente, quanto na sua execução. 

Baseado nos conceitos de Dourado (2001) e Leite (2001) de diferentes tipos de 

atividades práticas no ensino de Ciências, o questionário buscou obter dados sobre quais tipos 

de atividades estão sendo desenvolvidas pelos professores e quais ambientes eles utilizam para 

a realização das mesmas.  
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As atividades de demonstração, onde apenas o professor manipula os materiais e os 

alunos observam, foram as mais citadas pelos respondentes (23 %); seguidas das 

experimentais, nas quais os próprios alunos manipulam os materiais (19%) e das atividades 

laboratoriais na própria sala de aula (16%). Além destas, as atividades lúdicas (atividades de 

recreação, como jogos) e as atividades de campo (desenvolvidas ao ar livre) também foram 

constantemente citadas, cada uma representando respectivamente 16% e 14,5% (Figura 4.5).  

 O fato das atividades de demonstração apresentarem o maior índice entre as 

respostas dos docentes talvez esteja associado a algumas características do cotidiano escolar 

dos mesmos, como o número excessivo de alunos por turma, a falta de materiais para todos os 

alunos e a pequena carga horária semanal da disciplina Ciências (três horas semanais). Estes 

fatores acabam por dificultar a realização de atividades em que os alunos manipulem seus 

materiais e realizem seus próprios experimentos. Assim, as atividades demonstrativas, apesar 

de não serem as mais instigantes e motivadoras, acabam tornando-se mais fáceis de serem 

realizadas.  

No entanto, não alcançam os objetivos de maior contribuição para o processo de 

ensino e aprendizagem que as atividades práticas alcançam, uma vez que estas, de fato, 

permitem que o aluno construa seu próprio conhecimento, desenvolva suas habilidades e 

competências e teste suas próprias hipóteses e explicações para os fenômenos do seu 

cotidiano. Ou seja, como as atividades demonstrativas enfatizam a observação direta das 

evidencias e demonstram o que as teorias já explicam, elas se tornam muito limitadas e não 

favorecem a construção do conhecimento por parte do aluno. 
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Figura 4.5 - Tipo de atividades práticas que os professores costumam realizar.  

Fonte: Dados coletados a partir dos questionários. 

 

Afirmar que as atividades práticas exercem papel de fundamental importância para o 

ensino de ciências e que estas são, de fato, motivadoras e auxiliam na aprendizagem tornou-se 

um consenso entre os professores (KRASILCHIK, 1996). No entanto, infelizmente, talvez esta 

ainda não seja uma prática freqüente entre os professores da rede municipal de ensino de 

Aracaju.  

Embora a maioria dos respondentes afirme que estas atividades são importantes, as 

justificativas para seu uso diferem de acordo com os objetivos de cada professor. Dentre as 

justificativas apresentadas por eles destacam-se: “sim, pois são atividades que facilitam a 

compreensão dos conteúdos de Ciências pelos alunos” (87,5% dos professores) e “sim, pois 

motivam os alunos pelas aulas de Ciências” (93,75% dos respondentes). Este resultado ratifica 

que a grande maioria dos docentes enxerga nas atividades práticas um grande potencial para a 

melhoria do ensino de Ciências, embora seus objetivos possam diferir para cada professor ao 

realizá-las. 

É importante salientar que cada tipo de atividade prática apresenta seu valor didático 

particular para o ensino de Ciências, pois permitem alcançar diversos objetivos, os quais 

podem ser agrupados em: atitudinais (trabalhar em grupo, desenvolver o espírito científico e a 

motivação), procedimentais (desenvolver a capacidade de observação, aprender técnicas de campo 
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e laboratorial, desenvolver a capacidade de resolução de problemas) e conceituais (explicar os 

vários fenômenos, construir conceitos) (BEREZUK, OBARA, SILVA, 2009).  

No entanto, o fato de qualquer tipo de trabalho prático, seja ele laboratorial, experimental 

ou de campo, permitir alcançar objetivos desta diversidade de domínios não significa que sua 

simples implementação os consiga, pois essa consecução depende do modo como estes são 

realizados. 

Todavia, apesar da importância dada ao papel das atividades práticas no ensino de 

Ciências, a maioria de professores também mostrou enfrentar algumas dificuldades para a 

realização das mesmas. Quando questionados quanto à freqüência destas dificuldades no 

cotidiano escolar, os índices mais elevados foram: às vezes (59%) ou sempre (27%) (Figura 

4.6). As principais dificuldades apresentadas por estes professores foram as seguintes: 

deficiência na própria formação profissional; quantidade excessiva de alunos por turma (21%); 

falta de laboratório (18%), de equipamentos (15%), de material de apoio (8%), de pessoal de 

apoio (12%), de tempo para execução desse tipo de atividades (2%), de tempo para 

planejamento (2%), de habilidade na sua condução (2%), de apoio/interesse da coordenação 

(5%) e de transporte para a realização de excursões (8%).  

 

Figura 4.6 - Ocorrência de problemas/dificuldades para a realização de atividades práticas 

Fonte: Dados coletados a partir dos questionários. 
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Vale ressaltar, no entanto, o fato de que os dois únicos professores que relataram não 

encontrar problemas/dificuldades para a realização de atividades práticas no seu cotidiano 

escolar afirmaram também que consideram como problemas ou dificuldades para a realização 

das mesmas a quantidade excessiva de alunos por turma, falta de material de apoio, falta de 

laboratório, falta de equipamentos e falta de pessoal de apoio, o que aparentemente demonstra 

uma certa discordância nas respostas. No entanto, o fato de afirmarem que existem 

problemas/dificuldades para a realização de atividades desta natureza pode significar uma 

visão dos professores sobre o componente estrutural, uma análise externa ao seu 

comportamento docente, ou seja, eles podem ter citado problemas que realmente existem, mas 

que, entretanto, eles conseguem contornar ao realizar atividades práticas no seu cotidiano 

escolar. 

No entanto, apesar de todas as dificuldades encontradas e enfrentadas pelos 

professores de Ciências muitos deles, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, 

acreditam que a melhoria do ensino se dá pela introdução de aulas práticas no currículo. 

Contudo, mesmo acreditando que tais atividades facilitam a aprendizagem dos alunos, estas 

ainda são pouco realizadas. 

 Curiosamente, algumas escolas até dispõem de equipamentos e laboratórios que, no 

entanto, por diversas razões, nunca são utilizados. Dentre estas, cabe mencionar a falta de 

atividades já preparadas para o uso do professor, ou seja, a falta de roteiros prontos; falta de 

recursos para compra de componentes e materiais de reposição; falta de tempo do professor 

para planejar a realização de atividades como parte do seu programa de ensino e laboratórios 

fechados e sem manutenção (BORGES, 2002).  

No entanto, é um equívoco corriqueiro atrelar as atividades práticas com a 

necessidade de um ambiente com equipamentos especiais para a realização das mesmas, uma 

vez que estas podem ser desenvolvidas em qualquer sala de aula, sem a necessidade de 

instrumentos ou aparelhos sofisticados (BORGES, 2002). De fato, o laboratório pode auxiliar 

bastante na implementação de aulas práticas no ensino de Ciências, contudo é importante 

lembrar que atividades práticas, como as do tipo experimentais, não precisam ser 

exclusivamente realizadas em um laboratório com roteiros seguidos nos mínimos detalhes e, 

sim, podem partir de um problema ou questão a ser respondida (BRASIL, 2001).  
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Assim, de acordo com as respostas obtidas nos questionários, os professores 

apresentaram outras áreas, além do laboratório de Ciências, que podem ser utilizadas para a 

utilização de atividades práticas no ensino de Ciências. Dentre elas destacaram-se a sala de 

aula (34%), o pátio (25%) e a quadra de esportes (25%). 

Entretanto, apesar das diversas dificuldades encontradas no cotidiano escolar, alguns 

professores até se dispõem a enfrentá-las, improvisando aulas práticas e demonstrações com 

materiais caseiros, mas acabam desistindo da realização das mesmas por não alcançarem os 

objetivos desejados (BORGES, 2002). 

No entanto, apesar das dificuldades apontadas pelos respondentes, todos eles 

afirmaram fazer uso de pelo menos um tipo de atividade prática no seu cotidiano escolar. 

Durante a realização dessas atividades, o comportamento dos seus alunos foi descrito como 

“curiosos” (100%), “motivados” (75%) e “atentos” (62,5%) (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7 – Comportamento dos alunos durante a realização das atividades práticas 

 

Fonte: Dados coletados a partir dos questionários. 

 

De acordo com o gráfico acima, os dados mostram que de fato a utilização de 

atividades práticas no ensino de ciências estabelece no mínimo um maior envolvimento dos 
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alunos com as aulas e com o conteúdo abordado. Além destes aspectos, a utilização destas 

atividades pode também possibilitar aos estudantes uma maior aproximação com o trabalho 

científico e uma melhoria na relação entre professores e alunos (ROSITO, 2003). 

 

 

4.2 Análise das entrevistas  

 

As atividades práticas no Ensino de Ciências, mesmo sendo alvo de várias discussões 

entre diversos autores e sendo uma das orientações mais sugeridas para a melhoria do ensino 

de Ciências, são ainda uma ferramenta pouco utilizada pelos professores. Por isso, é pertinente 

analisar mais detalhadamente os motivos que levam os docentes a fazerem, ou não, uso destas 

atividades, além de também procurar entender melhor a realidade do ensino de Ciências na 

rede municipal de Aracaju. 

Assim, neste tópico são discutidos os resultados das entrevistas, no sentido de 

compreender de que forma os professores de Ciências do 6° ano do Ensino Fundamental da 

rede municipal de Aracaju tem utilizado, ou não, as atividades práticas no seu cotidiano 

escolar e como eles percebem a importância destas atividades para o processo de ensino e 

aprendizagem na atual concepção de ensino que “deve” estar presente nas escolas. Para tanto, 

foram criadas cinco categorias de análise das entrevistas, de acordo com a semelhança dos 

temas abordados nas questões, como referencia o quadro a seguir: 

 

Quadro 4.1- Categorias de análise das entrevistas 

Categorias de análises das entrevistas 

Conceitos dos professores sobre atividades práticas no ensino de Ciências 

Objetivos da utilização de atividades práticas no ensino de Ciências  

Forma de realização das atividades práticas no ensino de Ciências 

Frequência do uso de atividades práticas no ensino de Ciências 

Problemas/dificuldades encontradas pelos professores para a realização de atividades práticas no 

ensino de Ciências 

Fonte: Categorias elencadas pela autora. 
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4.2.1 Conceitos dos professores sobre atividades práticas no ensino de Ciências 

 

Os cinco professores entrevistados apresentaram definições distintas para as 

atividades práticas no ensino de Ciências. No entanto, dentre estes, quatro apresentaram um 

ponto em comum: associaram diretamente o uso destas atividades a facilidade na 

aprendizagem dos discentes: 

 

São
6
 atividades complementares que servem pra reforçar o conteúdo teórico 

e que fixam melhor no aluno aquele conteúdo, facilitando o aprendizado 

dele. (P7) 

 
Pra mim é como se você fosse efetuar o que foi lido, o que visto pelos 

assuntos em prática... Igual ao que eu faço pra facilitar a aprendizagem dos 

alunos. Quando você entra em contato com o que você leu... acho que isso 

pega... pra o aluno isso é muito mais interessante, pois fixa mais na mente 

deles. Pra mim atividades práticas em Ciências é isso... (P15) 

 

Diante das falas dos entrevistados, percebe-se que tanto o professor efetivo P7, 

quanto o professor estagiário de outra área de conhecimento P15 apresentaram em suas 

concepções que as atividades práticas podem ser uma maneira eficaz de facilitar o 

aprendizado, considerando que permitem que o aluno vivencie o conteúdo que foi explanado 

em sala de aula. No entanto, ao serem vistas como algo complementar elas podem se tornar 

uma reprodução do ensino tradicional mesmo pelos professores que fazem uso de práticas, ou 

seja, elas acabam não propiciando o conhecimento, ficando restritas ao reforço do 

conhecimento e a transmissão do conteúdo pronto. 

Portanto, vale ressaltar que a utilização de atividades práticas, se realizada de forma 

impensada e sem planejamento, pode também trazer resultados inesperados e indesejáveis para 

o processo de ensino e aprendizagem. Para que as atividades práticas efetivamente facilitem a 

aprendizagem, elas devem ser cuidadosamente planejadas, levando-se em consideração os 

objetivos pretendidos, os recursos disponíveis e o conhecimento prévio do aluno sobre o 

assunto (BORGES, 2002).  

                                                 
6
 Neste trabalho, por opção metodológica, as respostas dadas pelos professores estão em itálico, a fim 

de diferenciar as demais citações utilizadas para fundamentar teoricamente este estudo. 
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Deste modo, quando realizadas adequadamente, tais atividades contribuem para 

facilitar o aprendizado dos alunos, como, por exemplo, quando estão de acordo com a idade 

cognitiva dos mesmos e associadas com o assunto trabalhado em sala de aula. Nesse sentido, 

tanto o professor estagiário P8 quanto o professor efetivo P11 reforçaram a idéia de que as 

atividades práticas precisam estar conectadas com os conteúdos transmitidos na sala de aula, a 

fim de que o conhecimento científico faça sentido para os alunos e assim possa ocorrer 

efetivamente o seu aprendizado. 

 

Atividades práticas no Ensino de Ciências é relacionar o conteúdo, ou seja, 

a teórica e ao mesmo tempo mostrando a prática para facilitar o 

entendimento dos alunos. É o que eu tento fazer. (P8) 

 

São atividades em que a gente coloque na prática, ou na sala de aula ou no 

laboratório o que foi aprendido na teoria, nos livros. (P11) 

 

Mediante os recortes das falas destes professores é possível observar a preocupação 

de ambos com a conexão entre o conteúdo abordado em sala de aula e as atividades práticas 

desenvolvidas por eles, para que conseqüentemente possibilite promover a facilidade no 

aprendizado dos alunos.  

No entanto, na maioria das vezes o trabalho escolar acontece dissociado do cotidiano 

do aluno e se apresenta ineficiente no objetivo de promover uma educação científica 

(KRASILCHICK, 2004). 

Além disso, outro ponto importante a ser analisado é o fato das atividades práticas 

serem planejadas e realizadas associadas à realidade dos alunos, ou seja, ao seu cotidiano. Na 

verdade, existe uma ampla gama de materiais a disposição do docente que podem ajudar a 

melhorar o seu trabalho em sala de aula, mas cabe a este selecionar o melhor material 

disponível diante de sua própria realidade (BIZZO, 2001). Do mesmo modo, a escolha e a 

utilização das atividades práticas deve ser feita de forma adequada à realidade dos alunos, para 

que assim possam construir um procedimento afetivo para o ensino de Ciências. Em seu 

discurso, o professor estagiário P14 elucida que a conexão do conteúdo ensinado na escola 

com o cotidiano do aluno, de fato, promove a praticidade na transmissão do conteúdo: 
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Bom... eu acho que essas atividades práticas elas ajudam, elas ajudam 

muito na praticidade de passar o conteúdo. Porque às vezes tem aqueles 

alunos que não tem a facilidade de pegar o conteúdo teórico e com essas 

atividades em que você leva quase o meio cotidiano deles, eles costumam se 

adaptar mais rápido a determinado conteúdo através dessas atividades 

práticas. (P14) 

De acordo com a fala acima nota-se que o professor P14 percebe a importância 

estabelecida pela relação entre o conteúdo teórico abordado em sala de aula, a atividade 

prática e o cotidiano do aluno para o processo de aprendizagem dos discentes, uma vez que 

propicia tanto a facilidade de ensinar o conteúdo quanto a de aprendê-lo. 

No entanto, a simples introdução de atividades práticas no ensino de Ciências não 

resolve as dificuldades de aprendizagem dos alunos, se continuarmos a tratar o conhecimento 

científico e suas observações como eventos que devem ser apenas memorizados e aprendidos, 

ao invés de priorizarmos suas justificativas e explicações (BORGES, 2002).  

De fato, a resolução dos problemas do ensino de Ciências não se deve apenas a uma 

mera introdução destas atividades no cronograma escolar, mas sim a uma nova visão dos 

objetivos pretendidos com a utilização das atividades práticas, pois estes podem variar de 

acordo com cada atividade específica ou com a concepção de cada professor.  

É importante ressaltar também que os docentes entrevistados atribuíram às atividades 

práticas um papel de extrema importância para o processo de ensino e aprendizagem em 

Ciências. Uma vez que as aulas de Ciências que fazem uso de tais atividades podem contribuir 

tanto para a aquisição de novas experiências, quanto para organizá-las, construindo novos 

conceitos (BIZZO, 2001). Ainda segundo este autor, a troca de idéias propiciada por essas 

atividades é uma forma muito eficiente de atingir esse objetivo. Para tanto, as atividades 

práticas precisam ser vistas como situações em que o aluno aprende a fazer conjecturas e a 

interagir com os demais colegas, com o docente, expondo suas idéias e confrontando seus 

erros e acertos (BUENO; KOVALICZN, 2009). 
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4.2.2  Objetivos da utilização de atividades práticas no ensino de Ciências 

 

 

A utilização de atividades práticas no ensino de Ciências passou a ser vista, por 

muitos professores, como a solução para os problemas nesta área. De fato, a realização de 

atividades desta natureza ajuda muito, mas para que ocorram mudanças significativas no 

processo de ensino aprendizagem em Ciências primeiramente precisa haver uma mudança nos 

objetivos pretendidos com a utilização das atividades práticas, uma vez que estes podem variar 

de acordo com cada atividade específica ou com a concepção de cada professor. 

Para quatro dos professores entrevistados o uso de atividades práticas no seu 

cotidiano escolar vem sendo realizado como modo de ratificar o conhecimento apresentado de 

forma expositiva nas aulas. Assim, os alunos, através destas atividades, realizadas após a 

explicação do assunto, vêm a confirmar o que já foi exposto pelo professor: 

 

Eu costumo primeiro dar a parte teórica, a teoria. Depois fazer a prática, 

pra ele ver que aquilo que está acontecendo, aquilo que eles viram realmente 

acontece na prática.(P11) 

Justamente como eu falei... uso pra exemplificar o que já foi dado, pra 

reforçar o conteúdo... (P7) 

 

Contudo, quando as atividades práticas têm por objetivo apenas ilustrar ou comprovar 

as teorias anteriormente estudadas, são limitadas e, geralmente,não favorecem a construção de 

conhecimento pelo aluno (BUENO; KOVALICZN, 2009). Mais do que ilustrar, ainda 

segundo estes autores, estas atividades devem dar aos alunos condições para que eles possam 

levantar e testar suas idéias e hipóteses sobre os fenômenos científicos que ocorrem ao seu 

redor. 

Por outro lado, o professor estagiário P14 expôs em seu discurso que utiliza 

atividades práticas como atividades complementares, com a finalidade de sanar as possíveis 

dúvidas sobre o assunto estudado: 
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Uso pra abordar mais ainda o conteúdo. Pra dar continuidade, porque às 

vezes você passa o conteúdo e eles não pegam e você trabalhando o 

material, é... uma atividade dessa eles pegam mais rápido o conteúdo. Eu 

costumo dar logo o assunto, porque aí eu vejo qual é a maior dificuldade 

deles e trago as atividades pra trabalhar com essas dificuldades. (P14) 

  

Porém, vale ressaltar que as atividades práticas têm por objetivo potencializar a 

compreensão dos conteúdos trabalhados em sala de aula, despertar e manter o interesse dos 

alunos pelas aulas e pelas Ciências, além de colocar o conhecimento científico mais próximo 

dos mesmos (HODSON, 2003). No entanto, para que estas atividades atinjam seus reais 

objetivos precisam ser desenvolvidas de modo que envolvam o aluno tanto mecanicamente, 

quanto cognitivamente. 

Desta forma, quando as práticas requerem dos alunos atitudes mecânicas nas fases 

iniciais e o envolvimento cognitivo apenas na etapa final, essas atividades acabam revelando o 

quanto os professores dão ênfase aos objetivos de conhecimento mecânico com prejuízo aos 

objetivos que levam a compreensão da Ciência ou ao desenvolvimento de atitudes (BUENO; 

KOVALICZN, 2009). 

Outro objetivo atribuído às atividades práticas pelos professores entrevistados foi a 

motivação dos alunos. De acordo com os discursos destes professores, as aulas práticas, se 

comparadas com aulas meramente expositivas, são motivadoras e despertam o interesse dos 

alunos pelas aulas de Ciências e pelo assunto abordado: 

 

Eu acho que o próprio interesse dos alunos... eu acho que eles ficam mais 

motivados, sai daquela mesmice, né?... do quadro e do giz... E eu vejo que 

eles participam mesmo... depois eu peço um relatório, porque não é uma 

coisa assim solta... toda vez que eu faço uma prática sempre eu peço um 

relatório da prática...(P15) 

Então, eu acho que eles aprendem mais quando a aula é prática do que 

quando a aula é teórica, eles se motivam mais. Então eles aprendem, o 

aprendizado realmente é melhor, é mais eficiente.(P11) 
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No entanto, é fundamental que o docente perceba que a realização atividades práticas 

é essencial nas aulas de Ciências, mas que ela, por si só, não garante um bom aprendizado 

(BIZZO, 2001). De fato, essas atividades, no geral, promovem o interesse dos alunos, geram 

expectativas e são bem aceitas pelos mesmos. Mas, ainda segundo o mesmo autor, não se pode 

esperar que a simples realização dessas atividades seja suficiente para modificar a maneira de 

pensar dos alunos, o que significa que as mesmas precisam de um acompanhamento constante 

do professor.  

Devido à boa receptividade por parte dos alunos, os docentes se dizem motivados a 

fazer uso destas atividades no seu cotidiano escolar, considerando que as mesmas trazem 

resultados satisfatórios para o processo de ensino e aprendizagem: 

 

O que me motiva é a facilidade com que eles aprendem... como eu estou aqui 

pra ensinar a eles e como a atividade facilita muito isso... então a minha 

maior motivação é justamente essa... facilidade na hora da compreensão do 

assunto...facilita pra mim... facilita pra eles por eles aprenderem, acharem 

mais interessante e acaba que todo mundo ganha com isso.(P15) 

Eu acho que o próprio interesse dos alunos...eu acho que eles ficam mais 

motivados, sai daquela mesmice, né? ... do quadro e do giz...E eu vejo que 

eles participam mesmo...(P7) 

Como eu já falei o que motiva é a facilidade do entendimento para eles, os 

alunos, para entender melhor e chamar a atenção deles, até pra prestar 

atenção na aula. Eles fica mais atencioso, perguntador, presta atenção, 

desenvolve mais seu empenho no assunto.(P8) 

Atividades práticas... chamam a atenção do aluno... . Você vê que eles se 

empolgam quando estão fazendo na prática.  Então, isso pro professor 

também é um feedback, é um retorno, né? Você também fica 

empolgado...Então, eu acho que eles aprendem mais quando a aula é prática 

do que quando a aula é teórica, eles se motivam mais. Então eles aprendem, 

o aprendizado realmente é melhor, é mais eficiente .(P11) 

 

Contudo, é importante destacar que os objetivos atribuídos às atividades práticas são 

tão relevantes quanto a sua inserção no cronograma escolar. Ou seja, para que as atividades 

práticas tornem-se de fato um procedimento efetivo para a melhoria do ensino de Ciências, 

primeiramente necessita-se que haja uma mudança nos objetivos que se pretendem alcançar 
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com a utilização das mesmas, uma vez que muitos deles são oriundos de concepções muitas 

vezes equivocadas sobre o processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

4.2.3  Forma de realização das atividades práticas no ensino de Ciências  

 

De acordo com os critérios de classificação adotados por Leite (2001), o trabalho 

prático engloba, entre outros, o trabalho de campo, o laboratorial e o experimental. Tais tipos 

de trabalhos, apesar de diferirem quanto ao critério de classificação, ou seja, ao local, método 

e materiais utilizados na sua realização, não são excludentes. Além disso, a autora ressalta a 

existência de trabalhos práticos que não são nem laboratorial, nem de campo, nem 

experimental. Destes fazem parte atividades de resolução de problemas de papel e lápis, de 

pesquisa de informação na biblioteca ou na Internet e utilização de simulações de informática.  

No entanto, apesar da gama de atividades práticas que existem e podem ser 

desenvolvidas no ensino de Ciências, a falta de laboratório foi freqüentemente citada pelos 

professores como dificuldade para a realização de atividades práticas no cotidiano escolar. 

Curiosamente, os mesmos docentes entrevistados quando questionados quanto às atividades 

que costumam realizar citaram atividades simples, de fácil execução e com materiais de baixo 

custo. O que de fato comprova que a realização de atividades práticas não está restrita a 

existência de laboratório na escola, muito menos bem equipado e com materiais sofisticados.  

Outro ponto importante nesta questão é o fato de muitos professores acharem que 

estas atividades devem ser sempre extremamente coloridas e atrativas para conseguir envolver 

os alunos e se tornarem efetivas. Na realidade o envolvimento, a participação e o interesse 

surgirão a partir dos significados que o conteúdo e a própria atividade possam gerar nos alunos 

e não pelo espetáculo que estas proporcionam. 

Entre as atividades que costumam realizar, os professores estagiários P15 e o P14 e o 

professor efetivo P7 citaram: 

(...) as vezes eu levo os meninos pra o pátio...por exemplo sistema 

respiratório... então eu faço uma maquete descrevendo o sistema 

respiratório usando garrafa plástica... é... tampa de caneta ... tampa 
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não...essa carga da caneta...bola de sopro...e eles...eu mostro como é... e 

eles vão desenvolvendo...da célula aí eu peço pra comprar bola de isopor, 

massinha de modelar...aí depois que eu dou o conteúdo, que eles já 

aprimoraram como é uma célula...aí eles vão desenvolver a maquete da 

célula... ou então de reação química... na oitava série ...aí eu faço também 

da bola de sopro com vinagre e bicarbonato de sódio...aí já dá pra fazer em 

sala de aula...aí são algumas  assim...em cada série eu desenvolvo, mas 

não... como eu disse... em todos os conteúdos... (P7) 

(...) uma que eu utilizei que achei muito interessante foi como provar que o 

ar tem peso, porque pra o aluno, ele fica muito disperso, ah...o ar tem 

peso?, não, não tem...eles pensam muito que o ar praticamente não 

existe..é...então a experiência que eu fiz foi qual? Pegar uma bola de 

assopro e fiz uma balança caseira, digamos assim...uma balança bem 

mecânica...eu botei uma bola de assopro cheia e uma vazia e equilibrei, 

depois eu furei a bola de assopro e automaticamente quando a bola de 

assopro vai secando ela vai subindo na balança. (P15) 

Eu gosto muito de trabalhar com jogos com eles, porque eles têm uma 

maior facilidade de pegar o conteúdo. (P14) 

 

Além disso, outro aspecto importante que foi observado nos discursos dos 

entrevistados está relacionado ao tipo de atividades práticas que eles executam. Foi possível 

evidenciar mediante as respostas apresentadas em entrevista a predominância de atividades do 

tipo demonstrativa. Assim, os professores P15 e P8 mencionaram: 

 

... a maioria é demonstrativa e na sala de aula, poucas são as de campo... 

(P15) 

Eu geralmente utilizo com eles é demonstrativa. (P8) 

 

Outros professores ainda citaram que pela facilidade dos assuntos trabalhados no 6° 

ano do ensino fundamental, como forma de divisão no livro didático e os temas abordados 

(como solo, água e ar) torna-se fácil realizar atividades dessa natureza: 

(...) a cada troca de disciplinas, como no sexto ano as disciplinas são bem 

específicas...tipo solo,aí... atmosfera... os conteúdos como são assim bem... 

digamos separados um do outro...então eu costumo sempre fazer porque as 
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chances pra isso é muito grande... como atmosfera você vai lidar com várias 

experiências sobre o ar....sobre a pressão atmosférica, então eu costumo 

fazer isso regularmente pelo fato de que os assuntos ficam....facilitam pra 

isso pela divisão que há no livro didático... (P15) 

(...) turmas de 6° ano, então... é mais fácil fazer. Relacionada a água, ao 

solo, porque você precisa ter material. Então no 6° ano é mais prático de 

fazer porque você tem material acessível. (P11) 

 

Mediante esses fragmentos da entrevista, é possível observar que embora os 

professores tenham perfis diferentes, ou seja, o P15 seja estagiário de outra área de 

conhecimento e P11 efetivo com mais de dez anos de atuação de magistério, não há 

discordância nos seus discursos em relação às atividades práticas que podem ser desenvolvidas 

no 6° ano do ensino fundamental, pois esses professores enfatizam que os conteúdos da 

referida série são de fácil adaptação às tais atividades. A justificativa para essa colocação é 

que os temas como Água, Solo, Ar e Ecossistemas, estudados no 6° ano são adequados para 

elaboração e execução de atividades de natureza prática, inclusive com materiais de baixo 

custo, fácil acesso e manipulação.  

Portanto, é imprescindível salientar que qualquer tipo de atividade prática escolhida e 

desenvolvida pelo professor de Ciências, se bem conduzida e dentro de um propósito 

investigativo, pode permitir a criação de situações em que os alunos analisem os materiais e 

métodos adotados, formulem hipóteses e testem suas idéias a respeito do problema 

investigado, ou seja, desenvolvam o verdadeiro espírito investigativo. 

 

4.2.4  Frequência do uso de atividades práticas no ensino de Ciências  

 

Todos os cincos docentes entrevistados afirmaram fazer uso de atividades práticas no 

seu cotidiano escolar. No entanto, quatro deles, sendo dois estagiários (P8 e P14) e dois 

efetivos (P7 e P11), ainda não consideram suficiente a freqüência das mesmas em suas aulas. 

No entanto, essa baixa freqüência foi justificada por estes professores como resultado da 

junção de diferentes fatores, como, por exemplo, a falta de tempo para planejamento e 

execução das atividades práticas associados à quantidade excessiva de conteúdo: 
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Às vezes [a freqüência do uso de atividades práticas é suficiente]... Porque 

você tem que ir pelo cronograma da escola... utilizar o  

planejamento....seguir todo aquele roteiro....o calendário... e às vezes entre 

uma avaliação  e outra aquele  espaço de tempo é curto demais....então por 

exemplo não dá pra você fazer práticas em toda a unidade...que aí fica...ou 

você escolhe aqueles melhores conteúdos... então pra você também dar  

todo o livro, dar todo o conteúdo, passar atividades e ainda em cada 

unidade fazer a prática é meio complicado... (P7) 

 

Não [é suficiente a freqüência do uso de atividades práticas]. Deveria ser 

bem mais, você tem um cronograma a seguir, né? De unidade, de conteúdo. 

Então se você for só fazer aula prática, onde fica o conteúdo? Fica 

complicado... é... você conseguir dar o conteúdo e dar sempre as práticas. 

Porque aula prática demora mais tempo, você tem que sair da sala ou 

mesmo na sala demora um tempo maior. Então, não tem como você fazer a 

quantidade de aulas que você gostaria. Fica impraticável.(P11) 

 

...não, porque como é muito conteúdo em pouco tempo, tem certas 

atividades que ficam uma sobre a outra.Não tem como você passar melhor, 

não tem como você trabalhar melhor aquela atividade porque o tempo é 

curto, né? Porque são cinqüenta minutos de aula, então você quer fazer 

uma atividade sobre a água não tem determinado só um dia pra fazer, você 

tem que fazer em outros dias e isso vai atrasando o restante do 

conteúdo.(P14) 

 

No entanto, vale ressaltar que o professor efetivo P7 apesar de afirmar em sua fala 

que às vezes acha suficiente a freqüência do uso de atividades práticas no seu trabalho escolar 

é possível notar discrepância ao mencionar que por conta das dificuldades enfrentadas por ele 

torna-se muito complicado a freqüente realização de atividades dessa natureza. Já os 

professores P11 e P14, respectivamente efetivo e estagiário, são mais incisivos ao dizer que 

não acham suficiente a freqüência com a qual eles executam as atividades práticas e citam 

como principais motivos a falta de tempo e a quantidade excessiva de conteúdo. 

Deve-se destacar também, neste tocante, que o professor P15 foi o único que se 

mostrou, de certa forma, satisfeito com a freqüência com a qual executa atividades práticas no 

seu cotidiano escolar, mesmo expondo que ainda não considere a realidade ideal para o 

processo de ensino e aprendizagem. Para este: 
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(...) se tivesse mais seria melhor, mas eu acho que o que posso fazer por eles 

(alunos) nesse sentido, eu acho que está de bom tamanho pelo fato de que 

eu sempre trago algo pra fazer. Eu sei que a estrutura não é tão... não deixa 

a gente tão a vontade, mas aquelas pequenas experiências que a gente pode 

fazer, as pequenas coisas que eu posso fazer em sala de aula e até em todo o 

corpo da escola, assim utilizando a quadra às vezes, o próprio espaço 

gramado, pra mim eu acho suficiente, mas poderia ser melhor... poderia dar 

uma quantidade maior.(P15) 

 

O recorte da fala do professor P15, embora estagiário e de outra área do 

conhecimento, revela que, talvez diferentemente do que era esperado, dentro das limitações da 

sua realidade de ensino consegue realizar atividades práticas menos sofisticadas, mas com 

uma freqüência consideravelmente satisfatória para ele.  

Infelizmente o sistema atual de ensino disponibiliza basicamente ao professor uma 

sala de aula, quadro negro, giz e livro didático. Assim, a utilização de qualquer atividade 

prática implica em algum esforço do docente e depende de outros agentes escolares, da 

disponibilidade de equipamentos e materiais e das instalações da própria escola. Desta forma, 

na realidade o planejamento de tais atividades deveria ser composto por uma sistemática 

pedagógica da própria escola constituída pela equipe de ensino, pelo corpo docente e pelos 

funcionários, incorporada no cotidiano escolar, o que acabaria diminuindo os improvisos e 

evitaria problemas na sua execução das mesmas. 

 

4.2.5  Problemas/dificuldades encontradas para a realização de atividades práticas no 

ensino de Ciências 

 

Apesar da variedade de trabalhos práticos que podem e devem ser realizados no 

ensino de Ciências, tornou-se um equívoco corriqueiro confundir atividades práticas com a 

necessidade de um laboratório, com equipamentos especiais, uma vez que podem ser 

desenvolvidas em qualquer sala de aula (BORGES, 2002). Corroborando com esta idéia, 

Bizzo (2002) afirma que as aulas de ciências são freqüentemente e exageradamente associadas 

à utilização de laboratórios equipados, mas que, no entanto, estas aulas podem ser realizadas 



 61 

com atividades práticas sem a necessidade desses espaços, considerando que poucas escolas os 

possuem. 

Ratificando este equívoco, todos os professores entrevistados se referiram à falta de 

laboratório como um dos empecilhos para o aumento da freqüência de atividades práticas no 

seu cotidiano escolar, seguido da falta de materiais. Assim, tanto professor P15 quanto o 

professor P11, respectivamente estagiário de outra área de conhecimento e efetivo com mais 

de dez anos de atuação no magistério, citaram a existência de um laboratório de Ciências 

como a principal alternativa para a melhoria da freqüência da realização de atividades desta 

natureza no ensino de Ciências.  

Pra aumentar a freqüência eu acho que poderiam ter... a escola poderia ter 

algum espaço, algum laboratório vamos supor não só pra Ciências, mas pra 

Geografia, pra Artes... é... e aqui não tem.  A escola, a escola não tem, 

então isso facilitaria muito. Isso eu acho que se tornaria mais é... como é 

que eu poderia dizer... mais... constante o uso. Em vez de ser 

esporadicamente, de vez em quando... eu acho que faria parte. (P15) 

Laboratório mais bem equipado. O nosso, por exemplo, aqui não é um 

laboratório. É uma sala de aula pequenininha, que foi feito um arranjo pra 

virar o laboratório. (P11) 

 

Assim, as falas dos professores P11 e P15 acima citadas levam aos seguintes 

questionamentos: o que faz com que os professores pensem assim? Será influência de um 

discurso presente na formação inicial? Será que eles apenas reproduzem o discurso de seus 

formadores? Ou será mesmo uma concepção oriunda da sua própria vivência como docentes? 

As respostas a essas indagações não são objetivos desta pesquisa, mas a partir delas 

pode-se ser feitas inferências em relação aos cursos de graduação e as  conseqüências geradas 

pelos mesmos nos discursos dos professores e na realidade do trabalho docente. 

De fato, como já foi citado, o laboratório facilita e auxilia muito na realização de 

atividades práticas no ensino de Ciências. Entretanto, não é algo essencial e indispensável, 

pois tais atividades podem e até mesmo devem ser realizadas em outras áreas da escola, bem 

como na própria sala de aula.  



 62 

Concordando com esta análise, os professores estagiários P15 e P14, embora de áreas 

de conhecimento distintas, quando questionados sobre a existência de possíveis áreas 

disponíveis na escola para a realização de atividades desta natureza, citaram o pátio, a própria 

sala de aula, os corredores, a biblioteca, a sala de vídeo, o laboratório de informática e o 

gramado, por exemplo: 

Só a quadra e a parte gramada da escola, onde eles brincam, o saguão, né? 

Mas um lugar específico mesmo pra atividade não tem... (P15) 

Bom... tem os pátios. Tem o pátio principal e os corredores. Tem a quadra 

que se o professor quiser fazer uma atividade expositiva para toda a escola. 

(P14) 

No entanto, contrariamente às falas acima expostas, o professor P11 (efetivo co mais 

de dez anos de atuação no magistério) ao responder a mesma indagação se restringiu apenas 

ao laboratório como possível área da escola disponível para a realização de atividades práticas. 

 

...aqui nessa escola tem esse que a gente chama de laboratório, mas é um 

faz de conta, né? Então, geralmente a maioria das aulas práticas a gente vai 

lá pro laboratório, porque é onde estão as substâncias químicas.(P11) 

 

No entanto, é importante ressaltar também que em alguns casos apesar de existirem 

outras áreas na escola para a realização de atividades práticas, estas muitas vezes não se 

encontram, de fato, disponíveis para os alunos e até mesmo para os professores. Isso se deve, 

em algumas situações, às restrições estabelecidas pela própria coordenação da escola ou pela 

falta de estrutura adequada das mesmas. Algumas dessas situações foram citadas pelos 

docentes: 

Não... não..., não tem não. Só a sala de vídeo, mas a sala de vídeo como eu 

já falei não tem o vídeo, tá quebrado. O pátio, mas o pátio é pequeno, 

quando chove molha, se você for ali tá um pouco molhado... pequeno... 

então, não faço. Eu costumo fazer mesmo na sala de aula ou mando eles 

fazer pesquisa, ou sair e ficar olhando um ambiente que tem... na escola 

não. (P8) 

(...) a sala de vídeo que tem... o vídeo tá quebrado se for utilizar a gente, o 

professor, que tem que trazer... a informática, a sala de informática... é... 

não funciona... Tem computador? Não sei explicar. Mas tem, mas não 
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funciona... Funciona assim... se a gente, professor, quiser fazer uma 

pesquisa, mas pra levar eles pra sala não. (P8) 

 

Como foi elucidado pelo professor P8, a escola em que trabalha possui aparelhos, 

laboratório de informática e outras áreas adequadas para a realização de atividades práticas 

(como a sala de vídeo), mas que por alguns motivos, como falta de manutenção e imposições 

da própria coordenação, não podem ser utilizadas pelos alunos. Em consonância com o 

discurso anterior, o professor efetivo P11 relata também que na escola em que leciona existe 

área específica para a realização de atividades práticas, como o laboratório, porém este não se 

encontra em condições adequadas para uso: 

O nosso, por exemplo, aqui não é um laboratório. É uma sala de aula 

pequenininha, que foi feito um arranjo pra virar o laboratório. Então, uma 

tem pia, não tem lugar pra colocar as coisas...pequenininha, entendeu? Não 

tem uma quantidade de bancadas. Já tem um projeto da escola pra fazer 

uma quantidade de bancadas, de bancos,pra que todos participem. Mas, 

então falta local adequado, não tem. Só pra você ter uma idéia tem assim 

cinco Becker, cinco elermayers. (P11) 

 

 Curiosamente, algumas escolas até dispõem de equipamentos e laboratórios que, no 

entanto, por diversas razões, nunca são utilizados. Dentre estas razões, cabe mencionar a falta 

de roteiros preparados para o uso do professor; falta de recursos para compra de componentes 

e materiais de reposição; falta de tempo do professor para planejar a realização de atividades 

como parte do seu programa de ensino e laboratório fechado e sem manutenção (BORGES, 

2002). Essas situações foram também expostas por alguns dos entrevistados: 

 

(...) você tem que ir pelo cronograma da escola... utilizar o  planejamento.... 

seguir todo aquele roteiro.... o calendário... e às vezes entre uma avaliação  

e outra aquele  espaço de tempo é curto demais.... então por exemplo não dá 

pra você fazer práticas em toda a unidade... que aí fica... ou você escolhe 

aqueles melhores conteúdos... então pra você também dar  todo o livro, dar 

todo o conteúdo, passar atividades e ainda em cada unidade fazer a prática 

é meio complicado... (P7) 
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Olhe! Algumas atividades, por exemplo, a gente não tem material. Aqui na 

escola, por exemplo, veio o material da prefeitura, né? Foi disponibilizado, 

mas tem muita substancia química, por exemplo,  que está vencida e eu não 

joguei porque eu faço o teste antes. Se funcionar, eu faço. Porque como a 

atividade não é nada... algo que vão comer ou cheirar, não é pra uso 

próprio... então assim... fora da validade... se tiver fazendo efeito eu utilizo. 

Mas muita coisa não tem mais, acabou, não repõe e eu pedi. Já tem dois 

anos e não chega.(P11) 

 

 As razões apresentadas acima pelos professores são de extrema relevância. No 

entanto, no que diz respeito à quantidade excessiva de conteúdos (citada pelo P7) que são e 

teoricamente devem ser trabalhados durante o ano letivo, Bizzo (2001) faz uma análise 

pertinente. Segundo o autor, a seleção de conteúdos é tarefa do professor, assim ele pode 

introduzir algum aspecto que não tem no seu livro didático ou até mesmo deixar de abordar 

um de seus capítulos. Além de que, o professor pode e deve realizar retificações e propor 

abordagens diferentes, como a utilização de atividades práticas. Contudo, é importante 

ressaltar que para cumprir o planejamento escolar e ainda organizar e realizar atividades 

práticas, o docente precisa ter um bom cronograma, além do bom senso, para não se dedicar 

somente a essas atividades e deixar para segundo plano os demais conteúdos teóricos, muitos 

deles fundamentais no ensino de Ciências (BUENO; KOVALICZN, 2009). 

Entretanto, o que acaba acontecendo em alguns casos é que diversos professores 

elaboram um planejamento em que os objetivos gerais e específicos da disciplina alinham-se 

com o discurso dos PCNs, enquanto a metodologia e a lista de conteúdos mantêm-se fiéis a 

um esquema de ensino tradicional. 

Já em outros casos, apesar das distintas dificuldades encontradas no dia-a-dia de cada 

professor de Ciências, alguns deles até tentam enfrentá-las improvisando atividades práticas 

com materiais caseiros, de fácil acesso e de fácil manipulação. No entanto, essas atividades 

podem acabar se tornando até mesmo divertidas e atrativas, mas não alcançam os objetivos 

desejados pelos professores no processo de ensino e aprendizagem de Ciências. Além disso, 

professores inovadores em suas metodologias e que ousam alguma mudança são persistentes e 

determinados, mas correm um sério risco de desanimar frente aos obstáculos enfrentados 

diariamente. Como cita um entrevistado: 

Olhe! Com o tempo a gente às vezes fica muito desanimado. (P11) 



 65 

Infelizmente, ficar por muito tempo contornando tais dificuldades no cotidiano 

escolar torna-se um processo muito cansativo e desgastante, que conseqüentemente possa 

fazer com que o professor prefira acomodar-se a um modelo de ensino tradicional e menos 

trabalhoso. Muitas vezes, numa tentativa de adequarem-se as tendências atuais de ensino, os 

docentes até apresentam planejamentos e cronogramas repletos de atividades práticas ou 

outras modalidades inovadoras, no entanto continuam a ministrar aulas meramente expositivas 

e tradicionais. 

Na verdade, a culpa desta realidade não deve ser restritamente atribuída aos 

professores. Os docentes apenas estão tentando incorporar elementos de um discurso que eles 

têm como necessário e atual, porém continuam limitados ao que sabem e podem fazer no seu 

cotidiano escolar (MARTINS, 2005). 

O que na maioria das vezes ocorre é que os docentes na tentativa de justificar a 

ausência de atividades práticas no ensino de Ciências acabam ressaltando os fatores 

extrínsecos, como falta de laboratório, de estrutura ou de materiais e talvez esqueçam de 

outros fatores não menos importantes e que de certa forma apresentam influencia direta no seu 

trabalho docente: suas próprias limitações, oriundas da formação inicial (graduação). 

Assim, torna-se oportuno ressaltar que para realizar atividades práticas durante suas 

aulas o professor de Ciências precisa de conhecimentos técnicos prévios e necessita estar apto 

a manipular, por exemplo, diversos tipos de vidrarias, equipamentos e substâncias (BUENO e 

KOVALICZN, 2009). Ainda segundo os autores, muitos dos professores durante sua 

graduação nem sempre foram adequadamente preparados para exercer tais atividades, 

considerando que muitas vezes nem participaram de atividades desta natureza ou mesmo 

quando participaram de aulas práticas foi apenas de forma passiva.  

Corroborando com o discurso acima, o professor estagiário de outra área de 

conhecimento P15 afirmou sobre a realização de atividades práticas durante sua graduação: 

Foram realizadas muito poucas....pouquíssimas mesmo...foi só, eu acho que 

só em duas matérias...(P15) 

No entanto, os professores efetivos com mais de dez anos de atuação no magistério 

P7 e P11 elucidaram que foram realizadas várias atividades práticas durante a graduação. 

Dentre estas foram citadas atividades experimentais, laboratoriais e de campo. 



 66 

É...teve várias matérias que foram feitas atividades práticas.(P11) 

Algumas... tinha por exemplo...o trabalho de campo...eu lembro que em 

zoologia a gente foi coletar os insetos, besouros, não sei o que... na aula  de 

paleontologia ela levou a gente...não sei se foi Rosário do 

Catete...Laranjeiras? É foi em Laranjeiras...na aula de ecologia a gente 

também ia ali mesmo dentro da universidade... Experimentais em 

Bioquímica a gente fazia muito, em  laboratório...em Química I, Química I 

não...em Química Básica também eu lembro,que mais? Faz tanto tempo 

(risos)... Botânica que a gente utilizava muito laboratório né? (P7) 

 

Diante das falas dos professores P11 e P7, torna-se importante ressaltar que nem 

sempre as justificativas para a não realização de atividades práticas estão relacionadas a 

problemas na formação inicial dos mesmos ou a ausência deste tipo de atividades durante a 

sua graduação. Ou seja, a carência de atividades desta natureza no cotidiano escolar não 

significa, necessariamente, que os docentes não foram preparados adequadamente ou que 

simplesmente as atividades práticas não fizeram parte da realidade dos seus cursos de 

graduação. 

Por outro lado cabe mencionar que uma vez formado e já em sala de aula, o professor 

tenderá a reproduzir as aulas práticas que aprendeu, mas em muitas vezes terá imensa 

dificuldade na transposição didática, ou seja, deixar o conteúdo com o nível de entendimento 

compatível de acordo com a idade cognitiva do alunado. Sobre as atividades práticas 

realizadas durante sua graduação e a compatibilidade destas com o ensino nas escolas, um 

entrevistado citou: 

(...) essas atividades praticas, sinceramente, não me serviu de muita coisa 

não.Foram atividades práticas mais assim pra você dissecar... a gente tava 

começando a aprender, então você não sabia direito, entendeu? Então 

assim...na minha formação as aulas práticas não foram de tão valia pra 

hoje não. O que eu faço hoje é de acordo com o que eu vou aprendendo no 

dia a dia, e não com aquelas que eu aprendi. Até porque não é compatível, 

entendeu?Aquela que você teve na universidade, você não vai fazer com os 

meninos no ensino fundamental e no ensino médio. Não tem muito a ver, 

entendeu? Mas também não tem material. O material da escola não é o 

mesmo material da universidade. Os microscópios, por exemplo, não tem o 

mesmo poder de resolução...então não tem como fazer não a prática na sala 

de aula. O que eu vi na faculdade não adiantou muito não... (P11) 
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No entanto, é importante ressaltar também que o professor tem fundamental 

importância na realização das atividades práticas, ou seja, cabe a ele o papel de orientador, de 

mediador e assessor, e isso inclui fazer surgir questões-problema, manter a motivação dos 

alunos, salientar aspectos importantes para o encaminhamento do problema e que não tenham 

sido observados pelos mesmos (BUENO; KOVALICZN, 2009) 

Desta forma, para que haja realmente uma aprendizagem do conhecimento científico 

escolar a partir do conhecimento cotidiano na sala de aula o professor e os alunos precisam 

estar “sintonizados em um mesmo canal de comunicação” (VILLANI; NASCIMENTO, 

2003). Nesse sentido, a realização de atividades práticas é uma tarefa importante, que não 

dispensa de forma alguma o acompanhamento constante do professor, o qual deve estar atento 

as explicações apresentadas pelos alunos para os resultados encontrados (BIZZO, 2001). Mas 

para isso os docentes devem se sentir preparados e principalmente seguros para ministrar 

atividades desta natureza. No entanto, as falas dos professores da rede municipal de ensino de 

Aracaju não ratificam esta análise, pois segundo os entrevistados a formação inicial não os 

preparou para a realidade do ensino de ciências. Como relataram o professor estagiário de 

outra área do conhecimento P15 e o professor efetivo P7 com mais de dez anos de atuação no 

magistério: 

Não...eu cheguei aqui “com medo”.O que é que eu vou fazer? O que é que 

eu posso fazer?E tive muita coisa eu tive que correr atrás 

sozinho...é...pesquisa mesmo, eu tive uns toques porque meu pai também é 

professor de Ciências, quer dizer ele é professor de Ciências e ele me deu 

muito apoio no nisso, mas eu tive sorte porque eu tinha um professor em 

casa. Pra mim isso me dá como fazer. Fora isso, eu diria que eu tava um 

tanto só na hora de fazer a parte prática de Ciências.(P15) 

Não... eu acho que nesse caso ou você estuda por si só ou você tem que ter 

uma formação continuada, cursos específicos ...(P7) 

 

Apesar do professor P15 ainda estar cursando sua graduação em 

Geografia/Licenciatura e o professor P7 ter nove anos de conclusão da sua licenciatura em 

Ciências Biológicas, ambos revelaram em suas falas que a formação inicial não os preparou 

para a realidade do ensino, fato esse que leva as seguintes indagações: como está sendo 
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discutido o uso de atividades práticas no ensino de Ciências nas graduações? Será que a 

formação inicial está preparando os futuros docentes para desenvolver atividades práticas, com 

intuito de melhoria no processo de ensino e aprendizagem? 

As respostas a esses questionamentos não é pretensão desta pesquisa, mas a partir 

delas pode-se ser feita inferências em relação ao modelo que norteia as licenciaturas do ensino 

superior, que, no entanto, deve ser reestruturado para que as competências que podem ser 

desenvolvidas com os alunos através das atividades práticas sejam mais valorizadas que os 

conteúdos em si. Talvez desta forma os cursos de graduação formem profissionais que 

consigam estabelecer uma relação direta entre suas práticas pedagógicas e as tendências atuais 

para o ensino de Ciências. Pois, o que está acontecendo na realidade é que os licenciados estão 

saindo das universidades considerando que sua formação inicial não foi suficiente para que 

eles se sintam seguros na utilização desse tipo de atividades. 

Conseqüentemente, por conta desta deficiência apresentada na formação inicial 

alguns professores ressaltaram em seus discursos a importância da formação continuada, o que 

mostra de certa forma uma reflexão dos mesmos sobre suas práticas docentes. Segundo 

Martins (2005) “o professor que reflete sobre a sua prática, reorientando-a, deve encontrar-se 

em estado permanente de formação”. 

Sobre a necessidade da formação continuada os professores P7 e P11, ambos efetivos 

e com mais dez anos de atuação no magistério, revelaram em suas falas: 

...a graduação em si, ela prepara só eu acho que setenta por cento, que o 

resto você tem que procurar mesmo por você só... nesse caso ou você estuda 

por si só ou você tem que ter uma formação continuada, cursos 

específicos...(P7) 

Então, na formação inicial não, mas na continuada sim, porque a própria 

prefeitura disponibilizou aulas pra que a gente soubesse como utilizar o 

LDM (laboratório didático móvel) e nós fizemos aulas práticas com os 

professores, entendeu? Então isso ajudou... (P11) 

 

De fato, os professores precisam acreditar nessa perspectiva, ou seja, que sua 

qualificação e o desenvolvimento de sua autonomia profissional são buscas contínuas e eternas 

(MARTINS, 2005). Outro aspecto importante, é que “exigir e negociar oportunidades de 
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formação permanente junto ao diretor da escola é importante, comprometendo toda a 

instituição com sua realização” (BIZZO, 2001). Além disso, para o mesmo autor a procura da 

formação permanente deve ser norteada pelo projeto educacional da escola, que estabelecerá 

prioridades no desenvolvimento profissional. No entanto, um único professor (P11) citou uma 

formação continuada promovida pela rede municipal de ensino de Aracaju, na qual foram 

realizadas aulas teóricas e práticas sobre o LDM (Laboratório Didático Móvel). 

Assim, mesmo havendo sido citada a deficiência na formação, os professores 

mostraram-se interessados na realização de atividades práticas nas aulas de Ciências. Para 

suprir essa deficiência os entrevistados disseram fazer uso da Internet, do próprio livro 

didático e de pesquisa bibliográfica como forma de obter novas idéias e sugestões de 

atividades práticas para suas aulas. 

Quando questionados sobre de onde retiram as idéias para as atividades práticas que 

costumam realizar, expuseram em seus discursos: 

 

De vários livros, da Internet...tem um livro que eu não sei se tem hoje em 

dia...só de práticas de laboratório...(P7) 

(....) do livro didático, porque o livro que eu... que a escola adotou no caso, 

ele tem muita experiência... E a pesquisa bibliográfica, Internet, sempre 

procurando alguma coisa pra complementar. (P15) 

O livro didático e esse roteiro que veio junto com o LDM. Veio três guias. 

De aulas de Ciências, Biologia, Física e Química. Eu já escolho aquelas 

que tem mais haver com o assunto que eu estou dando pra eles. (P11) 

 

O fato dos professores entrevistados se mostrarem reflexivos sobre sua prática 

docente e em busca em outras fontes de atividades práticas para a realização em suas aulas 

revela que, apesar das dificuldades enfrentadas pelos mesmos, eles estão pelo menos tentando 

se adequar às idéias atuais e inovadoras presentes no ensino de ciências. Ou melhor, estão em 

busca de diferentes abordagens que possam tornar mais eficiente o processo de ensino e 

aprendizagem. Além disso, mostra também que os mesmos estão seguindo o caminho certo, 

uma vez que os docentes devem superar alguns mitos existentes no sistema de ensino, como a 

idéia do “dom” (que sugere que ensinar é algo inato), do “saber disciplinar” (para ensinar 
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basta saber o conteúdo científico), ou do “saber didático” (que sugere um domínio de uma 

metodologia de ensino infalível) (MARTINS, 2005). Ainda para o autor supracitado, é 

fundamental que o docente conheça diferentes abordagens e tendências das pesquisas em 

ensino de Ciências que oferecem diferentes perspectivas teórico-metodológicas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As atividades práticas têm ocupado boa parte das discussões relativas ao ensino e 

aprendizagem em Ciências. Apesar de não representarem atividades novas no processo 

educacional, elas continuam sendo, por inúmeros fatores, o “óbvio descumprido".  

Assim, a análise dos dados referentes ao uso de atividades práticas no ensino de 

Ciências no segundo ciclo do ensino fundamental em escolas da rede municipal de Aracaju- 

SE mostrou que entre os dezesseis professores do 6° ano da rede municipal de Aracaju que 

responderam ao questionário, dez são estagiários (contratados pela SEMED) e apresentam 

conceitos distintos sobre atividades práticas no ensino de Ciências. No entanto, dos cinco 

entrevistados, quatro apresentaram um ponto em comum em suas respostas: associaram 

diretamente o uso destas atividades a facilidade na aprendizagem dos discentes.  Dentre estes, 

apenas um referiu-se as atividades práticas como simples atividades de comprovação de 

teorias dos livros. 

Vale ressaltar também que estas atividades, apesar de permitirem que o aluno 

vivencie o conteúdo abordado em sala de aula, se consideradas como simples atividades 

complementares, podem se tornar uma mera reprodução do ensino tradicional, ficando 

restritas ao reforço e transmissão do conhecimento já pronto. 

Além disso, foi observado que para os professores entrevistados é importante a 

existência da relação entre o conteúdo teórico abordado em sala de aula, a atividade prática e o 

cotidiano do aluno para o processo de aprendizagem dos discentes, uma vez que esta relação 

estabelecida propicia tanto a facilidade de ensinar o conteúdo quanto a de aprendê-lo. 

De maneira geral, os professores revelaram fazer uso de atividades práticas no 

cotidiano escolar com o objetivo de ratificar o conhecimento abordado em sala de aula, ou 

seja, para confirmar o conteúdo já apresentado de forma expositiva nas aulas. Alguns 

atribuíram também às atividades práticas o objetivo de motivar os alunos. Entretanto, torna-se 

importante ressalvar que as atividades práticas, quando voltadas apenas para a demonstração 

ou comprovação das teorias contidas nos livros, acabam tornando-se limitadas e não 

favorecem a construção de conhecimento. 
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Além disso, outro aspecto importante observado está relacionado ao tipo de 

atividades práticas que os professores executam, predominando atividades do tipo 

demonstrativas. Este fato talvez esteja associado a características do cotidiano escolar dos 

docentes, como número excessivo de alunos por turma, falta de material para todos os alunos 

manipularem e carga horária da disciplina Ciências insuficiente (três horas semanais), que 

muitas vezes ainda se encontra fracionada. 

Mesmo perante as dificuldades enfrentadas e apontadas pelos docentes todos 

indicaram fazer uso de atividades práticas no seu cotidiano escolar. No entanto, a sua grande 

maioria se revelou insatisfeita com a freqüência da realização das mesmas. A baixa freqüência 

foi justificada por estes professores como resultado da junção de diferentes fatores, como, por 

exemplo, a falta de tempo para planejamento e execução destas atividades associados à 

quantidade excessiva de conteúdo. Apenas um único professor, embora estagiário e de outra 

área do conhecimento, revelou que, dentro das limitações da sua realidade de ensino, consegue 

realizar atividades práticas menos sofisticadas, mas com uma freqüência consideravelmente 

satisfatória para ele. 

Contudo, apesar da variedade de atividades práticas que existem e podem ser 

desenvolvidas no ensino de Ciências, a ausência de laboratório foi citada pelos docentes como 

a principal dificuldade para a realização de atividades desta natureza no cotidiano escolar. 

Entretanto, curiosamente, entre as atividades realizadas e citadas pelos professores 

destacaram-se atividades simples, de fácil execução e com materiais de baixo custo, o que 

demonstra que a realização de atividades práticas não está restrita a existência de laboratório 

na escola, muito menos bem equipado e com materiais sofisticados.  

Além disso, de modo geral os professores apontaram o pátio, a própria sala de aula, 

os corredores, a biblioteca, a sala de vídeo, o laboratório de informática e até mesmo o 

gramado como possíveis áreas disponíveis na escola em que trabalham para a realização de 

atividades desta natureza. Por outro lado, foi observado que em algumas escolas a existência 

de tais áreas não representa, de fato, alternativas viáveis para a execução de atividades 

práticas, pois este dado se mostrou associado a diferentes razões como restrições da própria 

coordenação da escola ou até mesmo falta de manutenção destes ambientes. 

De acordo com o discutido nesta pesquisa, apresentamos um trabalho centrado na 

análise da percepção dos professores do 6° ano da rede municipal de Aracaju- SE sobre o uso 
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de atividades práticas no ensino de Ciências. Portanto, é importante salientar que não 

objetivamos fazer generalizações a partir dos resultados encontrados neste estudo, mas sim 

trazer a tona discussões sobre a análise destas atividades e sua importância para o processo de 

ensino e aprendizagem em Ciências, considerando que muitas lacunas ainda existem sobre a 

forma como as atividades práticas estão sendo desenvolvidas no ensino de Ciências, devendo 

este tema ser ainda ampliado, para especificar as concepções dos professores quanto ao uso 

destas atividades, analisar os curso de graduação quanto a preparação dos docentes para a 

realização de atividades desta natureza ou ainda averiguar a eficácia das atividades práticas  no 

processo de aprendizagem dos alunos. 
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Apêndice 1 – Questionário 

 

 

Questionário para o professor de Ciências 

 

Prezado professor, 

Este questionário é parte integrante do projeto de pesquisa intitulado “Atividades práticas 

no ensino de Ciências no segundo ciclo da rede municipal de Aracaju/SE” que visa obter informações 

sobre a atual situação do ensino de Ciências na rede municipal de ensino no município de Aracaju. 

Todas as informações prestadas serão anônimas e unicamente utilizadas para pesquisa científica. 

Desde já, agradeço sua contribuição e compreensão. 

Daiana Ornelas Freire 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: 

_________________________________________________________________________ 

Sexo:  Masculino  Feminino 

Nascimento: ____/____/____ 

 

GRADUAÇÃO: 

Curso: _____________________________________ 

 Bacharelado     Licenciatura   

Instituição de ensino: 

______________________________________________________________ 

Ano de ingresso no curso: ___________        Ano de conclusão: 

___________________________ 

 

PÓS-GRADUAÇÃO: 

Nível: ___________________________________________ 

Área: ___________________________________________ 

Instituição: ______________________________________ 

Ano de conclusão: ________________________________ 

 

AVALIAÇÃO: 

1) Atualmente, em quantas escolas você trabalha? 

 Pública 

 

Privada 

 

Escola Sé

rie(s) 

C.H. 

semanal 

S

érie(s) 

C.H. 

semanal 
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2) Com sua carga horária atual de trabalho, você considera que tem tempo suficiente para 

planejar adequadamente suas aulas? 

(   ) Sempre   (   ) Às vezes    (   ) Raramente (    )Nunca      

 

3) O que são atividades práticas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

4) Que tipo de atividades práticas costuma realizar no seu cotidiano escolar?  

 

 

Atividade 

Frequencia 

 

 S

emanal 

M

ensal 

B

imestral 

Se

mestral 

N

unca  

Atividade no 

laboratório, com materiais 

específicos de laboratório, na 

qual os alunos manuseiam os 

materiais. 

     

Atividade no 

laboratório, com materiais 

específicos de laboratório, na 

qual apenas o professor 

manuseia os materiais.  

     

Atividade em sala de 

aula, com materiais 

específicos de laboratório, na 

qual apenas o professor 

manuseia os materiais. 

     

Atividade 

experimental, na qual os 

próprios alunos manipulam os 

materiais. 

     

Atividade ilustrativa, 

na qual o professor manipula 
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os materiais e os alunos 

apenas observam 

(demonstrações). 
Atividade de campo, 

ao ar livre, como passeios, 

excursões, até mesmo no pátio 

do colégio. 

     

Atividade lúdica 

(atividades recreativas, como 

jogos). 

     

 

Outros tipos de atividade com a freqüência realizada:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5) Acha que as atividades práticas são importantes para o processo de ensino-

aprendizagem em Ciências? (Pode ser marcada mais de uma alternativa) 

 

(   ) Sim, pois motivam os alunos pelas aulas de Ciências.  

(   ) Sim, pois são atividades que divertem os alunos durante as aulas de Ciências. 

(   ) Sim, pois são atividades que facilitam a compreensão dos conteúdos de Ciências pelos 

alunos. 

(   ) Não, pois tomam muito tempo da aula e comprometem o conteúdo. 

(   ) Não, pois apesar de motivar os alunos, não ajudam tanto na compreensão do conteúdo. 

Outros: 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

6) Quais áreas físicas podem ser utilizadas para a realização de atividades práticas na(s) 

escola(s) onde você leciona?   

 (   ) Laboratório de Ciências. 

(   ) Laboratório de informática. 

(   ) Pátio. 

(   ) Quadra de esportes. 

(   ) Sala de aula. 
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Outros: 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

7) Quais áreas físicas você costuma utilizar para a realização de atividades 

práticas na(s) escola(s) onde você leciona? (Numere-as em ordem decrescente de freqüência 

com a qual as utiliza).  

(   ) Laboratório de Ciências. 

(   ) Laboratório de informática. 

(   ) Pátio. 

(   ) Quadra de esportes. 

(   ) Sala de aula. 

(   ) __________________________________ 

(   ) __________________________________ 

(   ) __________________________________ 

(   ) __________________________________ 

 

 

8) Encontra problemas ou dificuldades para a realização destas atividades 

práticas? 

 (   ) Sempre  (   ) Às vezes    (   ) Raramente   (   ) Nunca 

 

9) O que considera como problemas/dificuldades para realizar atividades práticas 

de Ciências? 

 

(   ) Deficiência na sua formação profissional  

(   ) Quantidade excessiva de alunos por turma (média de ____alunos/turma) 

(   ) Falta de laboratório 

(   ) Falta de equipamentos 

(exemplos:____________________________________________) 

(   ) Falta de material de apoio (roteiros,...) 

(   ) Falta de tempo para execução desse tipo de atividades 

(   ) Falta de tempo  para planejamento 
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(   ) Falta de habilidade na sua condução 

(   ) Falta de apoio/interesse da coordenação 

(   ) Falta de transporte para realização de excursões 

Outros: 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

10) Como você descreve a reação de seus alunos durante a realização de atividades 

práticas? 

 

(   ) curiosos  

(   ) atentos  

(   ) desatentos 

(   ) desinteressados 

(   ) executam a atividade mecanicamente 

(   ) indisciplinados 

(  ) eufóricos 

(   ) motivados e curiosos, mas não demonstram interesse pelos resultados da atividade. 

Outros: 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

11)  Qua(is) o(s)  livro(s) adotado(s) em suas turmas? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

12) Este(s) traz(em) sugestões de atividades práticas? 

(    ) Sim       (     ) Não 

 

13) Em caso positivo, você costuma realizar as atividades sugeridas pelo livro? 
 
(   ) Às vezes    (   ) Sempre  (   ) Raramente   (   ) Nunca 
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14) Você considera que as atividades práticas sugeridas pelo(s) livro(s)  didático(s) 

adotado(s) são: 

(   ) Fáceis de serem executadas 

(   ) Difíceis de serem compreendidas.  

(   ) Não apresentam uma relação direta com o assunto abordado. 

(   ) Seus resultados são de fácil compreensão. 

(   ) Difíceis de serem executadas. 

Outros:.____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15) Que sugestões você daria para melhorar a sua utilização de atividades práticas no 

ensino de Ciências?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

16) Você gostaria de acrescentar mais alguma informação que acha pertinente sobre a 

utilização de atividades práticas no ensino de Ciências? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

17) Você teria interesse em participar de um curso sobre o uso de aplicativos na 

Internet para o Ensino de Ciências? 

 

(    ) Sim        (    ) Não 
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 O que seria mais conveniente para você?  

 

(    ) No Departamento de Biologia da UFS, em julho. 

(    ) Nas horas de estudo da SEMED, ao longo da 1° semestre 
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Apêndice 2 – Roteiro das entrevistas 

 

01. Para você o que são atividades práticas no ensino de Ciências? 

02. Enquanto docente você costuma utilizar atividades práticas no seu 

cotidiano escolar? Com qual freqüência? 

03. Você acha que a freqüência de uso de aulas práticas no ensino de 

Ciências é suficiente? Por quê?  Quais atividades práticas você costuma realizar? 

Descreva-as. 

04. O que lhe motiva a utilizar atividades práticas durante suas aulas? Em 

comparação com as aulas meramente expositivas, como você avalia a efetividade das 

atividades práticas no processo de ensino-aprendizagem? 

05. Quando utiliza uma atividade prática, usualmente você a usa para 

introduzir um assunto novo ou para exemplificar algum aspecto, já abordado por você, 

desse assunto? 

06. Qual a receptividade dos alunos quando você utiliza atividades práticas 

nas aulas? 

07. Você costuma encontrar problemas/dificuldades para a realização de 

atividades práticas? Quais? 

08. O que você acha que poderia ser feito para aumentar a freqüência de uso 

de aulas práticas no ensino de Ciências?   

09. A escola em que você leciona possui áreas, além da sala de aula, onde 

podem ser realizadas atividades práticas? Quais? Você costuma utilizá-las? Para que 

tipo de atividades? 

10. De onde você retira as idéias para as atividades práticas que costuma 

realizar? Durante sua formação inicial (graduação), foram realizadas atividades 

práticas nas diversas disciplinas que cursou? Que tipo de atividades? Em que 

disciplinas?  

11. Nas disciplinas específicas da área de educação eram também realizadas 

atividades práticas? De que tipo?  
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12. Você considera que sua formação inicial foi suficiente para que você se 

sentisse seguro na utilização desse tipo de atividades? Sua formação continuada, caso 

tenha alguma, contribuiu nesse sentido? 

13. Ao longo dos anos, você sente que tem aumentado ou diminuído a 

freqüência de uso desse tipo de atividades em suas aulas? Você acha que essas 

atividades vem sendo melhor desenvolvidas por você? 
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Apêndice 3 –Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa: Atividades práticas no ensino de Ciências no 

segundo ciclo da rede municipal de Aracaju/SE, parte da minha dissertação de mestrado em Ensino de Ciências 

e Matemática. 

Você foi selecionado por ser professor de Ciências do 6° ano da rede municipal de Ensino de Aracaju.  

No entanto, sua participação não é obrigatória: a qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a Universidade 

Federal de Sergipe.  

Os objetivos deste estudo são contribuir para a melhoria do ensino de Ciências, analisando o uso de 

atividades práticas no segundo segmento do ensino fundamental, identificando quais os tipos de atividades que 

vem sendo realizadas, sua importância, benefícios e dificuldades encontradas para a realização das mesmas. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder com fidelidade as perguntas referentes à 

entrevista proposta, podendo esta ser gravada mediante a sua autorização. Não existem riscos relacionados com 

sua participação, uma vez todas as informações prestadas serão utilizadas unicamente para fins de pesquisa 

científica, não comprometendo sua relação com a instituição. O benefício de sua participação está em contribuir 

para a melhoria do ensino de Ciências na rede pública do município de Aracaju. 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua 

participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação e suas respostas só serão 

vistas pelos pesquisadores do projeto. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço institucional do pesquisador 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

______________________________________ 

Daiana Ornelas Freire 

Contato: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

Departamento de Biologia 

Avenida Marechal Rondon, s/No  

Bairro Jardim Rosa Elze  

Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos - São Cristovão 

Tel. (79) 2105-6693 – Cel. (79) 9844-0408 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em 

participar. 

 

Nome do professor:_____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do Professor 


