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Resumo:
A formação do professor para os anos inicias é multidisciplinar, pela sua própria ação profissional. Sendo assim,
momentos de formações complementares são necessários. No ensino de ciências naturais a experimentação tem
dimensão de destaque pela sua característica própria. Neste trabalho, analisamos os discursos dos professores, numa
formação continuada onde todo o processo toma por base a experimentação, o ensino por investigação com a
intencionalidade da busca da Alfabetização Científica. Durante duas semanas, discutimos e apresentamos o porquê
ensinar ciências e suas metodologias, apresentando recursos do laboratório didático experimental do Centro de
Educação da Universidade Federal de Alagoas. Durante a avaliação coletiva, as falas e reações de cada professor
foram filmadas e são à base da nossa análise. 
 
Palavras chaves: Formação de Professores, Ensino de ciências, Experimentação.
 
Currículum:
 
La formación del profesor para los años iniciales es multidisciplinar, por su propia acción profesional. Por lo tanto, se
requieren tiempos de formación adicionales. Em lo enseño de las ciências naturalesl a experimentación tiene um
tamaño excepcional para su propia característica. En este trabajo, se analizanlos discursos de los maestros en una
educación continua, donde todo el proceso se basa em la experimentación, lo enseño de la investigación com la
intención de búsqueda de Alfabetización Científica. . Durante dos semanas, nosotros discutimos y presentamos
quéenseñarlaciencia y sus metodologías, presentando recursos del laboratorio experimental del Centro de Educación de
la Universidade Federal de Alagoas. Durante la evaluación colectiva, los discursos y las reacciones de cada maestro se
grabaronen vídeo y son la base de nuestra analisis.
 
Palabras clave: formación del profesores, la educación científica, la experimentación.
 

Introdução
 
Observamos que muitos dos professores não estão preparados para mudanças decorrentes em nossa sociedade,
basicamente relacionados aos métodos e ao saber a ser ensinado, e dentro das especificidades do ensino de ciências
naturais nos anos iniciais este fator é ampliado, levando muitos a utilizar apenas o livro didático com recurso
pedagógico, se baseando em um ensino tradicional com exposição e mera reprodução de conhecimentos, o que
desencadeia a falta de interesse dos alunos nos conteúdos, apenas o recebendo e não relacionando ou
problematizando em seu cotidiano, levando a um possível fracasso escolar. De acordo com Zimmermann e Evangelista
(2007), isso se dá devido à formação dos cursos de nível médio de magistério ou nos cursos de pedagogia, que se
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abstém de preparação específica desses conhecimentos, gerando a insegurança dos profissionais.
É necessário que as escolas criem ou preparem condições que permitam aos alunos um maior aprofundamento dos
conhecimentos científicos necessários para seu cotidiano, no qual os mesmos aprendam e realizem ações em sala de
aula que sejam significativas para sua aprendizagem enquanto sujeito e que tenham um significado social para sua vida
e não sejam puramente memorativas.
Mudar a postura de nossos professores requer muito mais que acabar com ‘ensino tradicional’ de ciências, onde a aula
é transcrita no quadro-negro, seguindo uma proposta curricular tradicional elaborada coerentemente, comum em nossas
escolas, com o conhecimento centrado no professor, livresco, baseada na memorização, com uma visão de
ensino-aprendizagem sem levar em conta os aspectos de conhecimentos dos alunos, o da sociedade e seu cotidiano.
Educação esta que é relevante para qualquer país e cidadão.  (VIANNA, 1998, P.37)
 Neste sentido, é preciso investir na formação do professor, para que o mesmo possa contribuir no objetivo de
transformar o conhecimento pronto, em indagações e soluções de problemas instigando a curiosidade e o interesse do
aluno pelo tema proposto em sala de aula, assim satisfazendo no final sua curiosidade de descobrir de que forma se
explica tal fenômeno.
Com esse novo olhar sobre o ensino, atualmente se propõe o ensino de Ciências por investigação, em que os
conflitos cognitivos apresentados aos alunos, consistem de problemas reais com os quais vivenciam, objetivando a
procura das possíveis soluções.(BARBOZA, 2015. P. 32)
É necessário que o aluno busque investigar o problema, buscando uma possível solução do que obter respostas
prontas, Para isso, de acordo com Campos e Nigro (1999, p. 29), “É necessário também buscar uma mudança
metodológica e atitudinal nos alunos”.
Neste textosão expostos alguns conceitos sobre formação do professor para o Ensino de Ciências, a proposta de
Ensino por Investigaçãoe a perspectiva de Alfabetização Cientifica na perspectiva da autora (CARVALHO).
Apresentamos o laboratório didático experimental do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
na forma de laboratório itinerante como base para a formação continuada dos professores. Desta forma analisaremos os
avanços na perspectiva de aprendizagem do ensino de ciências naturaisincluídos no método de experimentação através
das falas e vídeos dos professores envolvidos.
 
Entendendo o porquê da formação de professores para o Ensino de Ciências.
 
Observamos que uma das formas de ensinar bastante utilizada por muitos professores e massificada em materiais
didáticos é o ensino por transmissão-recepção, conhecido também por ensino tradicional. Com base em Faria e Nuñez
(2004), sintetizamos as características básicas do ensino tradicional são:
•        Os conhecimentos são adquiridos pelos alunos na escola e, esta tem a função de prepará-los para a inserção na
sociedade;
•        Todos os alunos recebem o saber igualitariamente, cabendo a eles estudarem para aprender. O que representa
que o aprendizado é um processo individual;
•        O professor é o detentor do conhecimento, ele é quem sabe, já os alunos não sabem nada e é ensinado apenas
pelo professor, evidenciando a sua autoridade e sua relação vertical com o aluno;
•        Os conteúdos a serem ensinados já vêm de gerações anteriores e são consideradas verdades absolutas,
minimamente relacionadas com o cotidiano do aluno e seguem ordem pré-estabelecidas nos currículos;
•        É realizado através de demonstração e exposição verbal do professor para o aluno, que recebe muita informação
e deve memorizá-las.
 
Desde os últimos anos do século XX, pesquisas vêm sendo desenvolvidas no objetivo de imprimir mudanças
qualitativas no processo de Ensino e Aprendizagem de Ciências, para tanto, é preciso romper o método do ensino
tradicional, focalizando-seem um ensino dinâmico, tendo por base a prática experimental, na qual o aluno possa provar
e compreender como acontecem os fenômenos a sua volta. Segundo Campos e Nigro (1999, p.151), as atividades
práticas podem ser classificadas em demonstrações práticas, experimentos ilustrativos, experimentos descritivos e
experimentos investigativos.
Demonstrações práticas
As atividades são realizadas pelo professor, às quais o aluno assiste sem poder intervir. Possibilitam ao aluno maior
contato com fenômenos já conhecidos, mesmo que ele não tenha se dado conta deles. Possibilitam também o contato
com coisas novas – equipamentos, instrumentos e até fenômenos.
Experimentos ilustrativos
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Atividades que o aluno pode realizar e que cumprem as mesmas finalidades das demonstrações práticas.
Experimentos Descritivos
Atividades que o aluno realiza e que não são obrigatoriamente dirigidas o tempo todo pelo professor. Nelas o aluno tem
contato direto com coisas ou fenômenos que precisa apurar, sejam ou não comuns no seu dia a dia. Aproximam-se das
atividades investigativas, porém não implicam a realização de testes de hipóteses.
Experimentos Investigativos
Atividades práticas que exigem grande atividade do aluno durante sua execução. Diferem das outras por envolverem
obrigatoriamente discussão de ideias, elaboração de hipóteses explicativas e experimentos para testá-las. Possibilitam
ao aluno percorrer um ciclo investigativo, sem contudo trabalhar nas áreas de fronteira do conhecimento, como fazem
os cientistas.
O domínio dos fundamentos científicos, hoje, deve estar ao alcance de todos, isso não quer dizer que deve-se ensinar
conceitos científicos para crianças do ensino infantil ou fundamental, mas sim criar metodologias especifica para que as
mesmas compreendam o significado do conteúdo que está sendo abordado, pois hoje, entender conceitos das ciências
naturais é importante para que a mesma possa entender os fenômenos que acontece em seu cotidiano e saber explicar
situações triviais ocorridas em sua realidade, como por exemplo, como surge o arco-íris? Como acontece a
evaporação? Por que anoitece?  Entre outros, fugindo dos conceitos do senso comum.
A ciência-disciplina é um conjunto de conceitos, leis, teorias que representam uma parcela da realidade. Porém, com a
utilização de metodologias adequadas, deixa de ser apenas um conjunto de conceitos para contribuir efetivamente na
ampliação da capacidade de compreensão e atuação na realidade. (BIZZO, 2001, p. 12).
Porém, muito dos professores dosanos iniciais possuem insegurança ao ensinar conceitos referentes à ciência, por não
se apropriam do domínio do conteúdo, e assim por vezes reproduzem apenas os conceitos básicos apresentados em
livros didáticos, não relacionando a realidade, o que torna o ensino cansativo, repetitivo e memorativo. E atualmente
necessitamos que o ensino de ciências quebre o paradigma de conteúdos conceituais, tornando-se um ensino que
façam os alunos compreenderem não somente fenômenos como os físicos ou químicos e sim dá sentido aos
fenômenos que os rodeiam em seu cotidiano e que o façam ter a consciência dos seus atos perante a natureza.
O conhecimento de ciências é importante para as crianças por que elas vivem num mundo no qual ocorre uma enorme
quantidade de fenômenos naturais para os quais elas desejam encontrar uma explicação, estão constantemente
cercadas de uma infinidade de produtos da ciência e da tecnologia, sobre os quais fazem inúmeras perguntas.
(Gutiérrez Vazquez, 1982)
 
Por tanto, para que esses professores tenham uma maior segurança em desenvolver o ensino de ciência através dos
experimentos, é preciso dá uma formaçãocientifica adequada, para que o mesmo saiba como desenvolver
adequadamente aulas procedimentais, através de conteúdos científicos que produzam valores e que também sejam
aprendidos pelas crianças de forma eficaz e significativa. Para Hennig (1998, p. 9):
É imperativo que se formem professores capazes de pensar em termos mais amplos e objetivos, que sejam capazes de
ter atitudes condizentes com o trabalho que realizam e possam, dessa forma, influenciar seus alunos em direção a uma
Iniciação Científica que os conduza, através da Compreensão da Ciência, à Educação Científica almejada.
No âmbito desta concepção, ensinar ciências se torna um processo de preparação que permite compreender o
funcionamento das ações reais da sala de aula relacionadas ao cotidiano de cada sujeito, levando ao desenvolvimento
das competências necessárias que os conduzam a conhecer a natureza da ciência e da investigação científica.
O Ensino por Investigação e Alfabetização Cientifica
O objetivo principal da educação cientifica não é de formar cientistas, mas de associar o conhecimento adquirido á uma
postura investigativa e critica da própria ciência. O ensino de Ciências por investigação ou por meio da pesquisa
orientada é precedido de orientações essenciais, apresentadas por Silva, Silva e Nuñez, (2004, p. 239):

• Propor situações-problema. Tanto pode ser feito pelo professor como pelo aluno.
• O professor propõe aos alunos o estudo qualitativo das situações-problema e a formulação das primeiras

hipóteses explicativas.
• Os alunos deverão tratar cientificamente o problema a ser investigado.
• Os alunos, com as informações obtidas e com a orientação do professor, formulam novas hipóteses, sínteses, e

novos problemas a serem investigados.
 
Neste sentido, cabe ao professor propor problemas, os alunos irão levantar hipóteses, testa-las, para depois observar e
analisar os resultados, nesta abordagem os alunos terão total liberdade de buscar soluções, o professor apenas irá
mediar o processo de construção de conhecimento. Dessa forma, Carvalho (2013) defende que um dos principais
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objetivos do Ensino de Ciências é conduzir o aluno a praticar características da natureza dessa área do saber, tendo
que, para isso, aprender a “Fazer Ciência”, isto é, tendo que desenvolver habilidades de utilizar procedimentos que os
permitam aprender conteúdos conceituais dentro de uma lógica oposta à acumulação enciclopédica de conteúdos.
No ensino de Ciências por investigação, os alunos tem total autonomia de explorar e experimentar o mundo natural e as
diversas possibilidades existentes, mas não é puramente lúdica ou só investigativa, mas sim uma metodologia de
(re)construção de conhecimento e significado de conteúdos, tendo por base principal alfabetizar cientificamente o aluno.
O ensino por investigação é uma estratégia didática para alfabetizar cientificamente, ou seja, se constitui como ação
didática que contribui para a capacidade do individuo ler, compreender e discutir assuntos de caráter científico.
LORENZETTI E DELIZOICOV (2001, P. 77)
 
Deste modo,alfabetização cientifica encaminha para um entendimento das relações existentes entre ciência e
sociedade, além da compreensão de conceitos básicos e termos científicos fundamentais para a compreensão da
sociedade.
O Laboratório Itinerante
Incialmente foi deslocado o Laboratório de Ciências do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas
(UFAL), para o município de Japaratinga (AL), juntamente com a equipe para a realização do Curso de Formação
Continuada de Professores. Com o objetivo de criar novas oportunidades para os mesmos conhecerem e
compreenderem o mundo que os cercam, além da apresentação de uma nova visão e metodologia reflexiva do
ensino-aprendizagem do Ensino de Ciências Naturais, associando o ensino por investigação na busca do melhor
conhecer as ciências naturais, alfabetizando os sujeitos cientificamente. Sendo assim, podemos identificar o laboratório
Itinerante como:
Destinado: A Formação Inicial e Continuada para os professores dos anos iniciais
Experiências com:Reações Químicas, Ácido-Base, Líquidos e Sólidos, Existência do Ar, Pressão, Eletricidade, Luz,
Mecânica e Magnetismo.
Temas: Ciências Naturais, Conhecimento Físico, Conhecimento Químico, Astronomia, Ensino por Investigação, O Livro
Didático, Alfabetização Cientifica, entre outro, relacionados à aprendizagem voltados ao ensino de ciências dos anos
iniciais.
Buscamos assim, estimular o intercâmbio entre os conhecimentos elaborados no Laboratório de Ciências
(CEDU-UFAL), entre os professores da rede publica municipal de Japaratinga-AL, contribuindo para divulgação do
método de ensino de ciências através da experimentação e valorizando a produção de conhecimento cientifico de forma
pedagógica e interdisciplinar.
O professor, precisa criar um ambiente físico, social e emocional para dar apoio à investigação; observar as crianças e
agir a partir dessas observações; reconhecer o trabalho das crianças; ampliar as experiências destas, baseadas em
suas atividades; conduzir atividades que ampliem o raciocínio delas; aprofundar o entendimento por meio de
discussões, perguntas, representação e documentação (BEATTY, 2005).
Neste sentido, buscamos despertar nos professores a ideia de que para se ensinar conteúdos científicos, não é
necessário se obter salas de laboratórios em suas escolas, nem materiais sofisticados, mas sim criar um ambiente de
aprendizagem que possa ser montado e desmontado, com materiais básicos do cotidiano, que possibilitem essa prática
de ensino. Para tanto não é preciso apenas montar o ambiente, deve-se tornarem professores comprometidos nas
ações voltadas para a aprendizagem de seus alunos.
Desta forma, o desenvolvimento do nosso Laboratório de Ciências Itinerante, segue basicamente algumas ações:

•  Atendimento aos professores em formação inicial e continuada, prioritariamente aos municípios envolvidos nos
projetos de ensino de ciências na educação básica. 

• Contribuição para o processo contínuo de formação de professores, com a valorização das oficinas através do
laboratório itinerante, realizada porprofessores da Universidade juntamente com a parceria das instituições.

• Divulgação sobre vários conteúdos, relacionados ao campo de ensino de ciências, vinculados a área de química
e física, permitindo não só conhecer e atualizar os conteúdos para os anos iniciais, mas também conhecer e
desenvolver uma nova metodologia.

• Oficina: Realizada por meio de “exposições” de experimentos, com desafios para realização dos mesmos,
destinados aos professores e alunos da escola publica municipal, mantendo a proposta do projeto de facilitar o
acesso ao saber cientifico. Divulgando assim a ideia de ciências ao alcance de todos e presente em seus
cotidianos. Com essa finalidade todos os experimentos são desenvolvidos com materiais simples de fácil acesso.

Com isso pretendemos criar uma mudança na forma de se ensinar ciências, pois o que precisamos não é somente
Ensinar e sim Fazer ciências com nossas crianças, buscando uma mudança didática e interferência nas ações
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pedagógicas.  Dessa forma, Carvalho (2013) defende que um dos principais objetivos do Ensino de Ciências é conduzir
o aluno a praticar características da natureza dessa área do saber, tendo que, para isso, aprender a “Fazer Ciência”,
isto é, tendo que desenvolver habilidades de utilizar procedimentos que os permitam aprender conteúdos conceituais
dentro de uma lógica oposta à acumulação enciclopédica de conteúdos.
 
Os professores e o processo de construção do conhecimento
Nossos professores cursistas passaram por um momento de apresentação e inscrição da oficina de formação
continuada para o ensino de ciências, a princípio não foi apresentada qual nossa metodologia, logo após os professores
passaram por uma palestra Sobre Por que e Para quê se Ensinar Ciência nos anos iniciais, logo após apresentados ao
nosso laboratório itinerante onde se organizaram em grupos de 5 a 6 para o desenvolvimento dos experimentos nas
oficinas temáticas realizadas.  Foram ao total 30 professores inscritos da rede municipal de educação básica do
município de Japaratinga (AL), no decorrer de duas semanas, com carga horária total de 40 horas.  Todos os
participantes eram professores ou coordenadores que atuavam nos anos iniciais.
Nosso objetivo foi capacita-los para ensinar a fazer ciências e depois questiona-los a possível mudança na maneira de
ver o processo de construção do conhecimento científico, quais os fatores e conteúdos que mais despertaram a
curiosidade de seus resultados e se a partir do vivenciado eles pretendem ou não modificar a sua prática docente.
Identificamos que as oficinas ocorrem com sucesso em todas as etapas e observamos na realização dos experimentos
o entusiasmo dos professores em realizarem os experimentos e explicarem os fenômenos decorridos, mesmo
sentimento que pode ser observado quando aplicado os experimentos com crianças.
Tivemos por base de análise, além das observações durante as oficinas, ao final uma avaliação coletiva que foi filmada,
transcrita e descrita logo a seguir. Destacamos duas questões, em relação à mudança no comportamento dos cursistas:
1° Quanto à visão de ciência, pertinente ao conteúdo abordado no curso por meio de experimentos, 2° Quanto à
reflexão de prática docente, pertinente à proposta educacional. Neste (VIANNA) nos apresenta que:
[...] No caso ciências é preciso atuar. É preciso que nossos docentes, numa atividade de atualização, possa refletir
sobre sua prática, os conteúdos que ensina, aprendendo o que acaba de ser produzido, colocando-o em Xeque em
como introduzir os novos conhecimentos em sala de aula. (VIANNA, 1988, P.37)
Partimos do pressuposto que a presença do lúdico no ensino de Ciências dos anos iniciais ainda é pouco desenvolvida,
pois muitos dos professores se prendem ao ensino tradicional e ao livro didático. Observamos isso nas falas: P(1)
“estávamos acostumados a uma metodologia, onde aplicávamos o conteúdo para nossos alunos, depois fazíamos uma
atividade em cima desse conteúdo.” P (2) “o livro que estamos trabalhando ele não tem quase nenhuma experiência, e
a gente pensa que é difícil fazer com nossos alunos que são pequenos e tal.” P(3) “Em sala de aula quando o professor
está só ta ali pra explicar, pra que tudo dê certo, e dá aquela insegurança, por que não temos segurança no que
estamos passando.” P(4) “O livro didático vem bem poucas experiências, por que muitas vezes por a gente não ter essa
prática e não saber lhe dá com isso, a gente procura fazer a escolha de um livro que tenha pouca essas coisas.”.
Considerando as reflexões iniciais dos professores, observamosque os mesmos seguiam o ensino tradicional,
puramente expositivo e “fugiam” da aplicação de experiências em sala de aula, por falta de preparo ou por insegurança
em relação ao conteúdo, esta insegurança que afetava até a escolha do livro didático por parte dos mesmos, onde
preferiam o livro que não tivessem experimentos na área de ciências. P(5)“E principalmente com esse conteúdo de
magnetismos, quando nos deparamos com isso nos livros, nos corríamos, pois não sabíamos como trabalhar.”.Diante
disso, Pernambuco e Silva (1985) destacam que a importância do livro didático no ensino de Ciências vem desde os
primórdios do século XX. Nesta fase, o ensino se caracterizava por intensa verbalização por parte dos professores,
prevalecendo aulas teóricas, enfatizando os conteúdos e baseado em livros didáticos. Além desta aproximação com o
livro didático, os aspectos da formação são reforçados, como é observado na fala em que temas como magnetismo são
evitados por não se considerarem capacitados para trabalhar a temática.
Logo após a realização das oficinas e apresentação de novas metodologias, observamos que o pensamento voltado
para o ensino através de experimentações mudou. P(1)“a gente pode trabalhar em todas nas series de 1° e 5° ano,
porque todas as experiências que fizemos, vimos que não eram difíceis, Ah antes só de pensar, era “Ah não vou
conseguir”, mas a gente praticando vimos que dá pra fazer e dá pra conseguir.”.P(2)“mas da forma que a gente foi
trabalhando aqui esses dias, a gente viu que isso dá pra fazer [...] mesmo com os meninos do 1° ano que são menores
dá pra fazer sim.”.  P(3) “com essa nova etapa que a gente aprendeu aqui, a gente vai ter esse cuidado na hora de
fazer a escolha do livro, vamos querer praticar o que tem ali, e agora fazer uma escolha consciente.”. P(4)“nós vimos
que isso não é sempre aquilo que a gente coloca uma dificuldade, um obstáculo, e que muitas vezes é um bicho pra
gente, mas a partir de agora, eu e muito de vocês vamos ter esse olhar diferente na hora da escolher fazer”.Pelas falas
a formação consegue vencer os receios da realização da experimentação, e os professores poderão começam a
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associar a característica das ciências naturais, seu objetivo de ensino e a experimentação na sua prática em sala de
aula.
Com esse novo olhar sobre o ensino por experimentação, os professores que foram capacitados, compreenderam o
sentido de repensar sua prática de ensino em sala de aula e os objetivos do ensino por investigação. P(5)“Através
dessa capacitação aprendemos que é preciso “Criar conflitos”, criar para que os alunos façam o experimento, para
depois começar a jogar a instruções, trabalhar o cientifico”. P(2) “A forma que foi passada do ensino por investigação,
dá o problema, o aluno vai fazer e depois conceituar e conversar, a gente não tinha essa metodologia antes.”. P(6) “E
isso nos fez repensar sobre o ensino, sobre a prática do ensino, e com essa metodologia me fez repensar e é um
grande incentivo para aplicar esses experimentos”. P(7) “com certeza haverá uma mudança de atitude mais prática
aplicada em sala de aula” P(8) “Instigamos aos alunos a ter curiosidade, a partir dai ele observará, levantará hipóteses
e chegara a resultado do problema, Cabe a nos professores criar situações, para que os alunos por si mesmo, venham
compreender o problema e procurar sana-lo” . Por sua vez, os professores reconheceram que os alunos ao se deparar
com os problemas, são capazes de criar hipóteses, testando-as e validando-as, concordando assim com o método do
ensino por investigação, na qual a argumentação, construção de hipóteses, teste de hipóteses, comparação de ideias,
sistematização de informações, conclusões e socialização de ideias são conteúdos procedimentais que, sobremaneira,
desencadeiam a enculturação científica dos alunos e o aprender características das Ciências Naturais.
 Além de refletirem sobre o ensino por investigação ser a melhor metodologia a para desenvolver em sala de aula com
seus alunos, os professores reconheceram em prática durante a participação nas oficinas, que a ludicidade faz com que
se aprenda melhor e desenvolva os conhecimentos com mais facilidade, P(3) “as vezes a gente fica falando com é, e se
mostrar a experiência ele aprende mais rápido, aprende melhor, a experiência ajuda a facilitar a compreensão do que a
gente fica falando lá a todo tempo”, P(9) “Também ajuda muito a sair do stress né,  e é assim também com os alunos,
porque quando a gente ta aqui todo mundo junto, a gente rir, fica brincando, todo mundo quer fazer” P(10) “Vai fazer
uma ciência com o ensino diferenciado, que é os experimentos, vai trazer muito prazer quando as crianças estiverem
desenvolvendo, vão poder interpretar melhor” P(11) “se pra gente foi tão gratificante imagina pra o aluno da gente” 
P(12) “Eu aqui me divertir, aprendi também coisas que eu não sabia [...]e se eu aprendi me divertindo imagina os
alunos, vão aprender com certeza, é só a gente colocar em prática.” P (1) “então isso ai torna dinâmico, os alunos
aprendem mais da forma que a gente praticou.”.Destacamos nas falas o prazer em aprender, onde os professores
reconhecem neles mesmos esse momento, e visualizam as mesmas possibilidades com seus alunos. Aprender se
divertindo e vão aprender com certeza.
A partir dos recortes acima, vimos que o ensino por experimentação e ludicidade tornar o ensino mais eficaz,
concordando com GIRARDI (2005, p. 23) quando afirma que: “a ciência é uma das atividades mais humanas e lúdicas
que existem”.Pode-se brincar com ciência o tempo todo.” A forma lúdica de se ensinar não exclui a possibilidade de
aprendizagem se o professor souber media-la, por isso os professores dos anos iniciais devem estar preparados para
abordagem de conteúdos dessa natureza. 
Considerações Finais:
            Com a realização desta formação continuada para professores dos anos inicias voltadas para o ensino de
ciências, podemos mais uma vez confirmar as ideias defendidas pela real necessidadedestas formações para que os
mesmos possam ter elementos que os façam vencer o receio de lhe dar com os conhecimentos específicos da área.
Observamos que na ausência da formação os professores mantêm o ensino tradicional e o livro didático é seu principal
aliado, embora, não seja suficiente, levando professores a evitarem alguns conteúdos.A experimentação é evitada, pois
os professores não se sentem preparados para sua realização.
            A partir da formação observamos que os professores modificam seu olhar sobre a experimentação, e passam a
entender os processos próprios do ensino por investigação. Associam este como método ativo e participativo, em que o
aluno aprende fazendo, e de fato, podem aprender com prazer.
            Desta forma, a própria concepção do ensino de ciência sé quebrada e tais professores compreende que ensinar
ciências extrapola a dimensão conceitual se aproximando da dimensão procedimental aproximando o ensinar ciências
do fazer ciências.
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