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RESUMO

Neste trabalho objetivamos analisar primeiro, a forma como nove livros didáticos (LD),
disponibilizados pelo PNLD/2016, abordam a experimentação associada aos conteúdos de
Funções Inorgânicas (FI), a partir de quatro categorias a priori: a) ilustrativa (Giordan,1999);
b) a investigativa (Guimarães,2009); c) a problematizadora (Francisco Jr, 2008) e d) por
contextualização (Ferreira et al, 2010). Segundo, analisar as percepções que três
professores, de uma escola pública nordestina, têm sobre sua formação docente e as
implicações destas na utilização da experimentação no processo de ensino e aprendizagem.
A análise dos LD e a aplicação da pesquisa qualitativa, ocorreram no segundo semestre de
2016, quando o Ministério da Educação (MEC) solicitou a escolha de duas obras entre as
ofertadas pelo Guia do Livro Didático (GLD).

Palavras-Chave: Livro Didático, Experimentação, Ensino de Ciências.

ABSTRACT

In this work, we aim to analyze, firstly, the way in which nine textbooks, made available by
PNLD / 2016-2017, address the experimentation associated with the contents of Inorganic
Functions (FI), from four a priori categories: a) illustrative (Giordan, 1999); b) investigative
(Guimarães, 2009); c) problematizing (Francisco Jr, 2008) and d) by contextualization
(Ferreira et al, 2010). Second, to analyze the perceptions that three teachers of a
Northeastern public school have about their teacher education and the implications of these
in the use of experimentation in the teaching and learning process. Steps 1 and 2, of LD
analysis and qualitative research application, occurred in the second half of 2016 when the
Ministry of Education (MEC) asked the faculty to choose two works among those offered by
the Didactic Book Guide ( GLD).
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Introdução

No nono ano do ensino fundamental, as meninas e meninos que se preparam para ingressar
no ensino médio, geralmente têm o primeiro contato com a Química com um professor com
formação em ciências/biologia e este desempenha o papel de titular da disciplina. Os
impactos desta prática são analisados por diversos pesquisadores (Saviani (2009); Gatti
(2010); Galvão et al (2011); Tardif (2012); Silva (2012); De Carvalho (2103); Da Silva
Augusto e De Andrade Caldeira (2016)) que apontam, também, a necessidade de uma
formação docente que contemple uma capacitação conceitual na área de atuação escolar do
professor atuante.

Como consequência de uma formação docente em ciências que pouco contempla os
conceitos de química, bem como o não conhecimento das dificuldades investigadas sobre o
processo de ensino e aprendizagem desta área (NAKHLEH, 1992), os docentes atuantes,
em sua maioria, adotam o livro didático como instrumento orientador das práticas
educativas. Esta prática, na maioria dos casos, traz resultados pouco profícuos no processo
de ensino e aprendizagem de química.

De acordo com Mortimer, Machado e Romanelli (2000), a educação de hoje necessita que
os professores façam uso de questões problematizadoras, nas quais os alunos tenham
condições de melhor compreender os aspectos da constituição, das propriedades e das
transformações dos materiais. Para tanto, o uso de perspectivas de ensino/aprendizagem
que colaborem com o rompimento da perspectiva educacional
tradicional/tecnicista/racionalista é condição básica. Nesse sentido, a experimentação, se
bem conduzida pelo professor, pode ser uma aliada na busca desta possibilidade.

Há décadas a experimentação no ensino de ciências é defendida por diferentes
pesquisadores como um fator que facilita a aprendizagem. O argumento principal, envolve o
uso desse recurso pedagógico para apoiar a construção de conceitos, desde que contemple
alguns objetivos como: demonstrar um fenômeno, testar hipóteses, desenvolver habilidades
de interpretação de dados científicos, compreender como a ciência é construída a partir de
práticas experimentais, entre outros. No entanto, na maioria das vezes, as atividades de
laboratório são orientadas por roteiros que resumem técnicas, como “receitas de bolo”, que
os alunos seguem cada passo descrito pelo docente. Esta prática não envolve raciocínio e
nem questionamento, servindo para distorcer as compreensões da atividade científica.

Neste trabalho objetivamos analisar primeiro, a forma como nove livros didáticos,
disponibilizados pelo PNLD/2016-2017, abordam a experimentação associada aos
conteúdos de Funções Inorgânicas (FI), a partir de quatro categorias a priori: a) ilustrativa
(Giordan, 1999); b) investigativa (Guimarães, 2009); c) problematizadora (Francisco Jr,
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2008) e d) por contextualização (Ferreira et al, 2010). Segundo, analisar as percepções que
três professores, de uma escola pública nordestina, têm sobre sua formação docente e as
implicações destas percepções na utilização da experimentação no processo de ensino e
aprendizagem.

O Livro Didático (LD) e o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)

Segundo Rodrigues e Freitas (2008), os livros didáticos chegaram às escolas brasileiras no
início do ano de 1929 com a criação do Instituto Nacional do Livro (INL), que tinha como
objetivo legitimar o livro didático nacionalmente. No entanto, somente no governo de Getúlio
Vargas, em 1934, que o INL começou a produzir obras literárias, enciclopédias e dicionários.
Posteriormente, o Ministério da Educação (MEC) em parceria com a Agência Norte
Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID) criaram a Comissão do Livro
Técnico e Livro Didático (COLTED), cuja premissa era distribuir gratuitamente cerca de 51
milhões de LD em três anos. Mas, com à extinção do acordo em 1971, o INL implantou o
Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF), além de administrar os
recursos financeiros.

Em 1985, foi lançado o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para substituir o
PLIDEF, com a finalidade de incluir os segmentos de ensino fundamental e a alfabetização
infantil, mas também com distribuição gratuita. Neste período, o modelo de educação era
baseado na transmissão/recepção dos conteúdos e o aluno era um ser passivo e
acomodado e o professor considerava o LD um instrumento importante para a
aprendizagem, principalmente, pela disposição clara e objetiva dos conteúdos a serem
trabalhados em sala de aula. No entanto, essa percepção do LD vem se modificando com a
evolução das pesquisas na área de Ensino de Ciências como consideram Frison et al
(2009):

[…] embora professores e estudantes salientem que o livro didático contribui para a
aprendizagem dos conteúdos percebe-se que ele não se restringe apenas aos seus
aspectos pedagógicos e as suas possíveis influências na aprendizagem e no
desempenho dos estudantes. Ele é importante por seu aspecto político e cultural, na
medida em que produz valores da sociedade em relação a sua visão de ciência, da
histria, da interpretação dos fatos e do próprio processo de transmissão do
conhecimento.

Atualmente, o LD representa uma fonte de consulta para o aluno permitindo que aprofunde
os conteúdos e reveja seus conhecimentos, enquanto que o professor o utiliza como uma
ferramenta para o seu trabalho pedagógico.

O LD tradicional, como ficou conhecido, fundamenta-se no modelo educacional
transmissivo-receptivo, sendo o professor o detentor do conhecimento e que repassa ao
aluno como se ele fosse uma espécie de “tábula rasa”. Esta visão educacional foi
denominada por Freire (1987) de educação bancária.
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Em oposição à essa visão, nas décadas de 80 e 90, houve uma mudança na concepção do
LD, levando a aproximação das situações que envolvem o cotidiano do aluno. O período foi
marcado pela produção de materiais didáticos organizados por grupos de pesquisa de
instituições públicas de Ensino Superior, comotais como: o Grupo de Pesquisa em
Educação Química (Gepeq/USP) e o Projeto de Ensino de Química e Sociedade
(Pequis/UnB). As características principais destes materiais são: consideração das
necessidades e ideias dos professores do ensino médio e a presença de atividades
investigativas, com orientação construtivista e abordagem fenomenológica, principalmente
(MALDANER e ZANON, 2001, p. 44).

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que distribui os LD para os alunos da
educação básica em escolas públicas brasileiras, representa o mais antigo programa voltado
para esse tipo de atividade. O material didático disponibilizado pelo PNLD é financiado pelo
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do
Magistério (FUNDEF), que ao ser criado em 1994 teve o objetivo de democratizar o acesso
às publicações destinadas a esse segmento, com distribuição gratuita, objetivando a
melhora nas condições para o processo de ensino/aprendizagem.

No ano de 2017 o PNLD irá distribuir livros de Ciências para o ensino fundamental e o Guia
do Livro Didático (GLD) adverte:

Os livros têm a preocupação de vincular o conhecimento científico ao cotidiano do
estudante, tratando das repercussões e aplicações desse conhecimento na
sociedade. Vale ressaltar que é importante fazer uma adequação dos conteúdos,
sempre que possível, à realidade vivenciada pelo estudante, uma vez que o livro
didático não dá conta de abranger as diferentes realidades que se apresentam nas
diversas regiões brasileiras (GLD, 2016, p.23).

No intuito de auxiliar os professores das escolas públicas, na tarefa de escolher o LD mais
adequado a sua realidade, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
envia o guia impresso para as escolas em parceria com as editoras e também o disponibiliza
para consulta na internet. As obras disponíveis para análise dos professores na escola
pesquisada estão descritas no quadro 01, em anexo.

A Experimentação para facilitar o Ensino/Aprendizagem

Giordan (1999) considera que a experimentação desperta nos alunos, de diferentes níveis
de aprendizado, um interesse maior pela ciência/química, seja pelo caráter motivador, lúdico
e de vinculação aos sentidos que esta atividade carrega. Além disso, os professores
afirmam que a experimentação aumenta a capacidade de aprendizagem ao envolver o aluno
em contextos pouco explorados em sala de aula.

Galiazzi (2004) apresenta o resultado de uma pesquisa sobre a natureza pedagógica da
experimentação, tendo como perspectiva uma abordagem sociocultural, com o objetivo de
enriquecer as teorias pedagógicas de alunos e professores de um curso de licenciatura em
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química:

[…] defendemos também a necessidade de discutir a experimentação como artefato
pedagógico em cursos de Química, pois alunos e professores têm teorias
epistemológicas arraigadas que necessitam ser problematizadas, pois, de maneira
geral, são simplistas, cunhadas em uma visão de Ciência neutra, objetiva,
progressista, empirista (p.326).

Galiazzi (2001) defende o uso de atividades experimentais no ensino médio como forma de
auxiliar a formação de professores de ciências. Aponta ainda que as atividades
experimentais são pouco frequentes na escola, mesmo existindo uma “espécie de crença”
entre os professores de que a sua utilização promoverá uma transformação no ensino de
Ciências. A autora utilizou-se dos questionamentos de Demo (1997) que considera como
alguns dos princípios fundamentais de pesquisa/experimentação o diálogo oral ou escrito, a
leitura como compreensão da língua e a leitura crítica

Segundo Guimarães (2009) a experimentação pode ser utilizada como estratégia para criar
problemas reais que permitam trabalhar a contextualização e estimular questionamentos por
investigação. Nesse sentido, o conteúdo trabalhado aparece como resposta as indagações
levantadas pelos alunos durante o processo pedagógico. Portanto, as atividades
experimentais do tipo “receita de bolo”, em que os aprendizes recebem um roteiro para
seguir e devem obter os resultados que o professor espera, deve ser evitada.

Guimarães (2009) alerta:

[…] quando o experimento é realizado com a intenção de que os alunos obtenham os
resultados esperados pelo professor, não há problema algum a ser resolvido, e o
aprendiz não é desafiado a testar suas próprias hipóteses ou encontrar inconsistência
entre sua forma de explicar e a aceita cientificamente. Terá apenas que constatar a
teoria e desprezar as divergências entre o que ele percebeu e o que acha que o
professor espera que ele obtenha (p.198).

Francisco Jr (2008), discute que a experimentação pode ser conduzida de duas formas:
ilustrativa e investigativa, variando conforme a concepção teórica do professor e/ou
investigador. A experimentação ilustrativa é mais fácil de ser aplicada, pois os conceitos
trabalhados não necessitam de problematização ou discussão dos resultados obtidos. No
entanto, a experimentação investigativa deve ser trabalhada antes da discussão dos
conceitos, para obter informações que sustentem a discussão, a reflexão, as ponderações e
as explicações, sempre visando a compreensão dos conceitos e as diferentes formas de
pensar e falar sobre o mundo, com o uso de conceitos científicos.

A experimentação problematizadora, proposta por Francisco Jr (2008), vai além da
experimentação investigativa, ao propor a leitura, a escrita e a fala como aspectos
indispensáveis na discussão conceitual dos experimentos, tendo como referencial a
pedagogia problematizadora de Paulo Freire (FRANCISCO JR, 2008, p.101). Francisco Jr
(2008) discute que:
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[…] na perspectiva freiriana, a educação deve ser concebida como um processo
incessante, inquieto e, sobretudo, permanente de busca ao conhecimento, em
oposição ao que o autor denominou de educação bancária, caracterizada pela
transmissão acrítica e apolítica do conhecimento (p. 35).

Outra discussão importante é levantada por Ferreira (2010), ao afirmar que o professor deve
conduzir as aulas de laboratório de maneira oposta às tradicionais, ou seja, considerando
sempre a importância de expor os alunos a situações-problema reais, através da
contextualização. Esta posição, corrobora com a visão defendida por Da Silva et al (2016),
em estudo feito sobre a investigação do uso da contextualização nos livros didáticos de
ciências do PNLD/2016-2017, também tendo o conteúdo de FI como referencial.

Procedimento Metodológico

O trabalho desenvolvido teve um caráter qualitativo predominante e durante o seu
desenvolvimento não houve preocupação com a representatividade numérica, mas com o
aprofundamento da compreensão das abordagens experimentais adotadas por nove livros
didáticos, ofertados pelo PNLD/2016-2017, apoiando-nos em quatro categorias a priori,
discutidas abaixo, bem como as compreensões de três professores, de uma escola pública
nordestina, sobre a relação entre a sua formação docente e o uso da experimentação no
processo de ensino e aprendizagem nas aulas de Ciências.

Apesar desta modalidade de pesquisa ser criticada por seu empirismo, subjetividade e pelo
possível envolvimento emocional do pesquisador, foi utilizada por nós devido a facilidade de
se trabalhar com significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, que
correspondem a processos e fenômenos que não podem ser reduzidos simplesmente a
operacionalização de variáveis (MINAYO, 2001, p. 14).

O levantamento dos dados seguiu de uma pesquisa bibliográfica, que segundo Fonseca
(2002), é feita:

[...] a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por
meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites.
Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao
pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem porém
pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica,
procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações
ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta
(p. 32).

Na separação do material para o trabalho, foram analisados 09 livros didáticos de ciências
do nono ano do ensino fundamental, entregues em uma escola pública do nordeste do País
e indicados pelo PNLD/2016-2017 (quadro 01). Nosso primeiro objetivo foi entender como o
conhecimento químico de Funções Inorgânicas (FI), discutido com o uso experimentação,
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contemplou as seguintes perspectivas experimentais (categorias a priori):

&9679; ilustrativa (GIORDAN, 1999) – resumir as características de uma atividade ilustrativa;

&9679; investigativa (GUIMARÃES, 2009) – resumir as características de uma atividade
investigativa;

&9679; problematizadora (FRANCISCO JR., 2008) – resumir as características de uma
atividade problematizadora e

&9679; por contextualização (FERREIRA, 2010) – resumir as características de uma
atividade por contextualização.

A identificação do tipo de abordagem experimental encontrada nos LD foi seguida pela
aplicação de um questionário aberto para três professores de Ciências desta Instituição de
Ensino, pretendendo entender a escolha feita e, principalmente, se eles traziam algum
conhecimento sobre os tipos de experimentação presentes nas obras analisadas.

Análise de Dados

Pela análise das abordagens experimentais disponíveis nos LD do PNLD/2016-2017, foi
possível identificar através dos procedimentos metodológicos descritos, quais os critérios
utilizados pelos autores para dispor as atividades no capitulo de FI. Sendo assim, para
facilitar a leitura e a interpretação dos dados, usamos a sigla LD (livro didático) seguida de
um número.

LD1: Para Viver Juntos/Ciências da Natureza – apresenta, no capítulo Produção de materiais e seus
efeitos do módulo Obtenção e produção dos materiais, uma breve descrição sobre metais,
suas fontes naturais e composição dos minérios (bauxita, galena, etc.), além de introduzir o
conceito de óxidos; explica a produção industrial do ferro; os problemas ambientais
causados pela mineração e a chuva ácida; a absorção de nutrientes pela correção da acidez
do solo; a escala de acidez e basicidade e as reações de neutralização.

A atividade experimental sobre chuva ácida propõe, inicialmente, um procedimento
ilustrativo. Na questão final, a ideia é levar os alunos a discutirem os resultados em grupo,
com características investigativas para analisar os resultados obtidos.

LD2: Projeto Araribá/Ciências – o tema 1 da unidade 4 (Ácidos e Bases), propõe a atividade
experimental sobre indicadores ácido-base, de forma ilustrativa.

LD3: Investigar e conhecer /Ciências da Natureza – a forma tradicional de abordar o conteúdo de FI
é característica do capítulo, entretanto foi inserido na “seção investigação” uma atividade
experimental com orientações de como “fazer um indicador ácido-base”. Apesar do nome
sugerir uma intervenção mais elaborada, o modelo é característico de uma abordagem
ilustrativa ao final do capítulo.
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LD4: Companhia das Ciências – o conteúdo de funções inorgânicas é dividido entre os capítulos
12, 13 e 14. No capítulo 12, que trata de ácidos e bases, a experimentação aparece
timidamente na descrição sobre o comportamento de algumas substâncias quando
colocadas em contato com os indicadores, destacando a coloração apresentada pelo uso do
extrato de repolho roxo. Posteriormente, alguns exercícios são propostos tendo como
referência a cor que o indicador apresenta em função do valor do pH e a explicação de
como se utiliza um pHmetro. A atividade prática possui caráter ilustrativo, com destaque
para o preparo de indicadores ácido-base feitos com extratos de beterraba e de pétalas de
rosa vermelha. O capítulo 14 descreve os óxidos e as problemáticas ambientais, através da
chuva ácida e da emissão de gases do efeito estufa, com uma leitura suplementar do
sequestro do carbono.

LD5: Ciências Novo Pensar – apresenta as FI no capítulo 8 com uma atividade experimental e
ilustrativa sobre ácido e base, mas com o uso de indicadores como papel de tornassol (azul
e vermelho) e fenolftaleína.

LD6: Projeto Apoema/ Ciências – a química está colocada na parte final do livro, com a sugestão
de ser trabalhada no segundo semestre do ano letivo. A atividade experimental, na seção
“Experimentando”, tem o título: “descobrindo se o pH do meio é ácido ou básico”. Mais uma
vez, o extrato de repolho roxo é usado como indicador e as etapas do procedimento são
feitas com demonstração dos passos a percorrer. São propostas quatro questões e
apresentada uma tabela, com valores de pH de várias bebidas, para que o aluno indique a
coloração resultante e a classificação da solução. Consideramos esta atividade experimental
como ilustrativa.

LD7: Projeto Teláris/ Ciências – o capítulo de FI inicia-se com a explicação de como se mede a
acidez de uma solução, destacando os aparelhos usados em laboratórios, como por
exemplo, os pHmetros e os papéis indicadores. Descreve as propriedades dos ácidos e das
bases, dos óxidos e dos sais. Durante a apresentação dos temas, diversas figuras são
usadas para contribuir na resolução de questões, o que leva a uma certa contextualização,
mesmo não havendo uma atividade experimental associada. Na seção de “olho no texto”, o
autor discute os efeitos da chuva ácida propondo três questões (“a”, “b” e “c”), sendo que o
item “b” propõe aos alunos um problema. No fim do capítulo, “aprendendo com a prática”,
uma atividade experimental de caráter ilustrativo é apresentada, com mais uma figura para
contribuir no entendimento.

LD8: Ciências – não apresenta o capítulo de funções inorgânicas.

LD9: Ciências Naturais – não apresenta o capítulo de funções inorgânicas.

Na escolha do LD participaram três professores, que concordaram a responder o
questionário proposto que transcrevemos a seguir:

1) Qual a sua formação acadêmica Você acredita que ela seja suficiente para conduzir as aulas de ciências
(especificamente química e física), em turmas de nono ano do ensino fundamental Justifique.
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Professor 1: Licenciatura em Ciências Biológicas. Mais ou menos, pois em Física tenho
dificuldades nos cálculos.

Professor 2: Pedagogia, com complementação do curso de Ciências Biológicas a distância.
Não, pois mesmo com o empenho dos professores do curso a distância, alguns tópicos da
matemática não foram suficientes para permitir dar aulas de ótica, por exemplo.

Professor 3: Licenciatura em Física. Sim, pois é recorrente esta possibilidade e já me
acostumei com os assuntos de química. Não vejo problema.

2) Qual(is) o(s) livro(s) didático(s) você sugeriu para adoção e por qual motivo

Professor 1: Ciências Novo Pensar; Companhia das Ciências/devido a disposição do
conteúdo e da quantidade de exercícios propostas;

Professor 2: Para Viver Juntos/Ciências da Natureza; Companhia das Ciências/pela
diversidade de exercícios e dos exemplos;

Professor 3: Para Viver Juntos/Ciências da Natureza; Companhia das Ciências/de acordo com
a quantidade de exercícios;

3) Na sua opinião a abordagem experimental pode facilitar o ensino/aprendizagem de ciências Justifique.

Professor 1: Não acredito. Os alunos pouco se envolvem nestas atividades;

Professor 2: Sim, mas deve ser feita de uma forma que leve o aluno a pensar e pesquisar;

Professor 3: Não. Acho que sem condições mínimas para realizar experiências o ensino é
prejudicado;

4) No capítulo de Funções Inorgânicas, da(s) obra(s) indicada(s), o uso da experimentação contribui para a melhoria
do ensino/aprendizagem de ciências Justifique.

Professor 1: Não. Os alunos são muito dispersos e uma atividade experimental precisa de
concentração e disponibilidade para trabalho em grupo;

Professor 2: Sim, pois precisamos estimular novas práticas na escola;

Professor 3: Não. A ciência para ser desenvolvida com alunos deve ter espaço adequado, o
que não acontece em nossa escola;

5) O que você entende por experimentação: ilustrativa, investigativa, problematizadora e por contextualização.

Professor 1: Não sei opinar;

Professor 2: Não consigo explicar;

Professor 3: Entendo quase nada;
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Dois professores (1 e 2) acreditam que sua formação docente não contemplou
adequadamente os conteúdos de física e química. Já o professor 3 considera sua formação
adequada às suas atividades profissionais. No entanto, somente o professor 2 se mostrou
aberto a utilização da experimentação como uma forma interessante na construção do
conhecimento. Enquanto que os professores 1 e 3 recorrem a culpabilização ou da falta de
concentração dos alunos, ou a falta de estrutura física para efetivação da prática
experimental. Reconhecemos formas da utilização da experimentação na escola com a
utilização de materiais de fácil acesso, encontrados inclusive no cotidiano do aluno, como
reconhecemos também que as dificuldades de concentração dos discentes, algumas vezes
são justificadas pela falta de envolvimento na aprendizagem de conteúdos de ciência, em
função da não relação com problemas da vida real.

Considerações Finais

A análise de como a experimentação é apresentada, em nove livros didáticos do
PNLD/2016-2017 sobre o capítulo de funções inorgânicas, foi importante para concluir que
nestas obras a abordagem predominantemente é a ilustrativa, o que pouco contribui para
modificar a realidade do ensino/aprendizagem de ciências. Os alunos, segundo estas
propostas, encontram o conteúdo trabalhado como se fossem receitas de bolo. Não há
problematização ou investigação sobre temas, conceitos ou observações.

A experimentação é importante para o ensino de ciências, pois promove a utilização de
termos ou palavras, expõe situações específicas do conteúdo científico e promove
argumentações. Neste sentido, contribui para a produção do conhecimento científico ao
levar o aluno a experimentar e elaborar hipóteses. No entanto, a ausência de laboratórios de
ciências na maioria das escolas brasileiras, acaba por dificultar o uso desta estratégia nas
escolas, pois a visão dos professores é de que a experimentação só pode ser praticada em
espaços específicos e com substâncias ausentes do cotidiano. Desta forma, os docentes
optam por privar os estudantes de ter contato com a prática experimentativa e com os
fenômenos naturais vistos na teoria.

Apesar da ausência dos laboratórios de ciências na maioria das escolas brasileiras, o que
acaba por agravar as dificuldades em ensinar química, fisica e biologia, é possível propor
alternativas para o uso de experimentação (DA SILVA, 2016). Na literatura científica, por
exemplo, existem diferentes relatos sobre o uso de materiais alternativos e da montagem de
kits com materiais de baixo custo e de fácil acesso para uso em sala de aula, sem a
necessidade de laboratório. Outro caminho são oficinas para produção de materiais de uso
cotidiano, como produtos de limpeza, também com uso de materiais e reagentes alternativos
(VIEIRA, 2010).

O questionário proposto levou a reflexão da necessidade da formação continuada, para que
os professores ao terem contato com novas perspectivas de ensino, possam discutir
abordagens diferentes e terem a capacidade de escolher qual delas melhor se encaixa com
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a realidade da sua escola. Da interpretação retirada da pergunta de número 2, concluímos
que os professores estão dependentes do LD para o uso dos exercícios, em uma
demonstração clara da perspectiva de ensino tradicional.

Os desafios para o ensino de ciências são diversos o que inclui, principalmente, as questões
básicas de infraestrutura física e formação com valorização dos professores. Mas, sabemos
que as soluções para estas questões envolvem políticas de Estado com resultados a longo
prazo, o que torna a atuação do professor algo fundamental.

O desafio maior para os professores é o de entender, que o ensino de ciências com
qualidade crítica passa, necessariamente, pela mudança de sua atitude, ou seja, mesmo
não havendo condições necessárias para as aulas de ciências é possível criar e construir
alternativas com o uso dos recursos disponíveis.
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