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Resumo

O presente trabalho traz questões importantes a respeito do uso do laboratório de ciências, uma vez que tal ferramenta pedagógica
pode atuar como um mediador no processo de ensino e aprendizagem. Tendo como objetivo apresentar a importância das aulas
prática realizadas nos laboratórios de ciências, considerando esta ferramenta como mais uma estratégia didática que pode ser utilizada
pelo professor. Esta investigação considerou os trabalhos encontrados na Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências
(RBPEC) no primeiro e segundo semestre de 2016. Retomar a discussão sobre a importância e a necessidade do uso dos laboratórios
para aulas práticas, nos faz acreditar que este espaço não perderá sua importante função na construção do conhecimento dos
estudantes.

Palavras chave: ensino de ciências, aulas práticas, laboratório.

Abstract

The present work brings important subjects regarding the use of the laboratory of sciences, once such a pedagogic tool can act as a
mediator in the teaching process and learning. Tends as objective presents the importance of the classes practice accomplished at the
laboratories of sciences, considering this tool as one more didactic strategy that can be used by the teacher. This investigation
considered the works found in the Brazilian Magazine of Research in Education in Sciences (RBPEC) in the first and second semester
of 2016. To retake the discussion about the importance and the need of the use of the laboratories for practical classes, he/she makes
to believe us that this space won&39;t lose his/her important function in the construction of the students&39; knowledge.

Key words: science teaching, practical classes, laboratory.

Introdução

Ao buscarmos relatos sobre a existência das primeiras escolas nos séculos passados vemos que pouca coisa mudou, e isso tem
levado a educação no Brasil para as estatísticas de péssima qualidade no ensino de ciências, levandonos a refletir sobre os motivos e
soluções para suprir esta necessidade. Nesse sentido, Saviani (1991) mostra um cenário que parece antigo, mas que faz parte do
cotidiano de muitas escolas de educação básica pois muitos professores continuam com suas práticas pedagógicas voltadas para a
reprodução que já não atendem as demandas dos alunos de hoje. A esse respeito, encontramos a seguinte colocação:

Como as iniciativas cabiam ao professor, o essencial era contar com um professor razoavelmente bem
preparado. Assim, as escolas eram organizadas em forma de classes, cada uma contando com um
professor que expunha as lições que os alunos seguiam atentamente e aplicava os exercícios que os alunos
deveriam realizar disciplinadamente. (SAVIANI, 1991, p.18)

Dentro desta ótica, o uso exclusivo de aulas baseadas no tradicionalismo implica em diversos aspectos, entre eles, a ausência de aulas
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práticas, reprodução do livro didático e a não contextualização de assuntos importantes no ensino de ciências e biologia. Assim, o
ensino tradicional vem atravessando décadas, e com eles diversos problemas, porém olhares mais críticos puderam perceber que
trabalhar com ciências e biologia exige mais do que a obtenção de notas altas, exige do estudante melhor aproximação com seu
cotidiano e do professor uma maior diversidade de práticas dentro e fora da sala de aula. No entanto, não deve ser encarada como
uma prática pela prática, de forma utilitária e sim uma prática transformadora, adaptada à realidade, com objetivos bem definidos, ou
seja, a efetivação das práxis (KOVALICZN, 1999).

E para que o estudante consiga enxergar os conteúdos como parte da sua vida e não dissociados da mesma, a utilização das aulas
práticas como mais uma ferramenta pedagógica é essencial. Para isso o professor precisa estimular e despertar o interesse de seus
alunos para as atividades a serem realizadas, como exemplo temos as aulas de ciências e biologia, com conteúdos complexos, nomes
que não fazem parte do cotidiano do discente e que mesmo assim o número de aulas práticas é extremamente reduzido, o que pode
estar relacionado a diversos fatores que impede tais atividades de serem realizadas.

E o uso dos laboratórios de ciências cumpre essas demandas quando permite que o aluno participe do seu processo de aprendizagem,
alternando sua postura de sujeito passivo e começando a tomar atitudes e decisões sobre o seu objeto de estudo. Desta forma, a
importância desta ferramenta pedagógica tornase quase que unânime entre os autores que afirmam a necessidade de aulas práticas
realizadas neste espaço e as consequências da sua inutilização.

Nesse sentido, Silva et al. (2009) demonstra que a privação de aulas práticas que permitam relacionar o conteúdo teórico acaba
despertando a insatisfação e gerando um bloqueio ao excesso de conteúdo que, consequentemente, irá comprometer a aprendizagem.
Diante deste contexto, podemos dizer que a utilização de aulas práticas se torna essencial para promover uma aprendizagem
significativa, pois permite desafiar os alunos a irem em busca de repostas para os resultados obtidos, tornandoos seres críticos e
reflexivos sobre o mundo que o cerca.

Aulas práticas e sua importância

Um dos principais objetivos referente ao ensino de ciências e biologia é propiciar momentos em que os alunos possam relacionar a
teoria vista na aula expositiva com as aulas práticas, momento em que pode ocorrer de forma mais intensa e integrada. Nas palavras
de Krasilchik (2000, p.5): “O trabalho em laboratório é motivador da aprendizagem, levando ao desenvolvimento de habilidades
técnicas e principalmente auxiliando a fixação, o conhecimento sobre os fenômenos e fatos”.

Esta colocação da autora vem ao encontro de que entre as diversas possibilidades que a atividade prática pode fornecer aos alunos, a
de resolução de problemas e a comprovação de hipóteses estão entre umas das mais importantes pois traz situações mais próximas
da realidade na qual estão inseridos, fortalecendo o conhecimento teórico e prático.

No entanto, o ensino de ciências e biologia ainda sofre com a precariedade encontrada na escola, são problemas que não envolvem
apenas a falta de equipamentos adequados, ou de um lugar propício para que as aulas aconteçam, pois, a falta de investimento
necessário e se os futuros professores estão em contato com laboratórios durante sua formação, são fatores importantes a ser
verificado nos dias de hoje. Schnetzler, afirma que:

[...] Apesar do rápido desenvolvimento da pesquisa sobre Educação em Ciências nestes últimos 40 anos, e
de suas potenciais contribuições para a melhoria da sala de aula, elas não têm chegado aos professores e
professoras que, de fato, fazem acontecer a educação científica em nossas escolas. Constatase que a
pesquisa educacional tem sido desenvolvida sem a participação daqueles atores. (...). Na realidade, o
professor tem sido afastado da pesquisa educacional porque o espaço para tal não foi criado durante a sua
formação inicial e nem em sua formação continuada. Concebidos como meros executores, aplicadores de
propostas e ideias gestadas por outros, os professores e as professoras têm sido ainda culpabilizados pela
baixa qualidade da nossa educação. (SCHNETZLER, 1998 p. 386)

Nesse contexto, para que o pensamento científico faça parte do aluno como uma prática cotidiana, para que seja verdadeiramente um
exercício da práxis, é necessário que a Ciência esteja ao seu alcance e que o conhecimento tenha sentido, ou seja, que possa ser
utilizado na compreensão da realidade. Nesse sentido, os parâmetros curriculares para o ensino fundamental do MEC afirmam que:

[...] É importante que se supere a postura “cientificista” que levou durante muito tempo a considerarse
ensino de Ciências como sinônimo da descrição de seu instrumental teórico ou experimental, divorciado da
reflexão sobre o significado ético dos conteúdos desenvolvidos no interior da Ciência e suas relações com o
mundo do trabalho. (...) O conhecimento sobre como a natureza se comporta e a vida se processa contribui
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para o aluno se posicionar com fundamentos acerca de questões polêmicas e orientar suas ações de forma
mais consciente. (MEC, 1997, p. 22)

Assim, ensinar ciências atualmente tornase uma tarefa que requer alguns cuidados, principalmente quando a escola não consegue
acompanhar as mudanças recorrentes sofridas pela sociedade, entre os principais desafios estão os de tornar o ensino interativo,
dinâmico e que consiga retomar o interesse dos alunos pelo conteúdo. Uma vez que a sala de aula abriga alunos com capacidades e
interesses diferentes, trazendo consigo experiências de vida e do seu cotidiano, configurandose como um ser que possui
conhecimentos prévios e que estes podem e devem ser aproveitados, Carretero faz referência sobre esta questão:

[...] o indivíduo não é um mero produto do meio, nem um simples resultado de suas disposições interiores,
mas uma construção própria que vai se produzindo diaadia como resultado da interação entre esses dois
fatores. Em consequência, segundo a posição construtivista, o conhecimento não é uma cópia da realidade
mas uma construção do ser humano. (CARRETERO, 1993, p. 21)

Quando o professor consegue compreender que a aula expositiva sozinha não consegue suprir as necessidades da educação atual e
propicia momentos em que o aluno se torna o agente principal na construção do seu conhecimento e tem a sensibilidade em lapidar o
que o aluno trás para aula, temos grandes possibilidades que a construção do conhecimento seja eficaz. A esse respeito, Carvalho et al
(1998, p.35) diz que “[...] um professor construtivista precisa realizar aulas criativas e proporcionar situações em que os alunos sejam
capazes de (re)construir seus conceitos.” Desta forma é necessário que a escola compreenda que sua função vai muito mais além do
que a transmissão de conhecimentos, pois Delizoicov; Angotti (1992, p. 22) confirmam que: “Na aprendizagem de Ciências Naturais, as
atividades experimentais devem ser garantidas de maneiras a evitar que a relação teoriaprática seja transformada numa dicotomia”.

Essas premissas apontam que as discussões sobre a importância do uso de atividades práticas vêm ganhando espaços desde
algumas décadas, isso porque as aulas consideradas como tradicionais não têm conseguido sozinhas suprir a carência da educação,
por isso a necessidade de outras ferramentas pedagógicas que possam assumir função de facilitador da aprendizagem como, por
exemplo, o laboratório de ciências. Pois Hodson, afirma que:

Estimular a observação acurada e o registro cuidadoso dos dados; Promover métodos de pensamento
científico simples e de senso comum; Desenvolver habilidades manipulativas; Treinar em resolução de
problemas; Adaptar as exigências das escolas; Esclarecer a teoria e promover a sua compreensão; Verificar
fatos e princípios estudados anteriormente; Vivenciar o processo de encontrar fatos por meio da
investigação, chegando a seus princípios; Motivar e manter o interesse na matéria; Tornar os fenômenos
mais reais por meio da experiência. (HODSON, 1998c, p. 630 apud GALIAZZI et al., 2001, p. 252  253).

Nesse sentido, observase que entre as diversas funções que a escola possui, a de criar possibilidades para que a construção do
conhecimento aconteça pode configurarse como a mais relativa e como um importante espaço, porém pouco utilizado, é o laboratório
de ciências. Nesse contexto, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de ciências naturais abordam a necessidade de aulas
práticas que podem acontecer em um ambiente propício dentro do espaço escolar.

[...] é muito importante que as atividades não se limitem a nomeações e manipulações de vidrarias e
reagentes, fora do contexto experimental. É fundamental que as atividades práticas tenham garantido o
espaço de reflexão, desenvolvimento e construção de ideias, ao lado de conhecimentos de procedimentos e
atitudes. Como nos demais modos de busca de informações, sua interpretação e proposição são
dependentes do referencial teórico previamente conhecido pelo professor e que está em processo de
construção pelo aluno. Portanto, também durante a experimentação, a problematização é essencial para
que os estudantes sejam guiados em suas observações. (BRASIL, 1998, p. 122)

A realização de aulas práticas em ciências e biologia representa uma excelente ferramenta para que o estudante concretize o conteúdo
e possa estabelecer relação entre a teoria e a prática. Nesse sentido, as atividades práticas que se pretende realizar deve ser
desenvolvida sob a orientação do professor, a partir de questões investigativas que tenham consonância com aspectos da vida dos
estudantes e que se constituam em problemas reais e desafiadores, realizandose a verdadeiras práxis, com o objetivo de ir além da
observação direta das evidências e da manipulação dos materiais de laboratório.

Krasilchik (2008, p. 87) destaca que:

Embora a importância das aulas práticas seja amplamente reconhecida, na realidade elas formam uma
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parcela muito pequena dos cursos de biologia, porque, segundo os professores, não há tempo sufi ciente
para a organização do material, faltalhes segurança para controlar a classe, conhecimentos para organizar
experiências e também não dispõem de equipamentos e instalações adequadas. Mesmo admitindo que
alguns fatores mencionados possam ser limitantes, nenhum deles justifica ausência de trabalho prático em
cursos de biologia. Um pequeno número de atividades interessantes e desafiadoras para o aluno já será sufi
ciente para suprir as necessidades básicas desse componente essencial para a formação dos jovens, que
lhes permite relacionar os fatos às soluções de problemas, dandolhes oportunidades de identificar questões
para investigação, elaborar hipóteses e planejar experimentos para testálas, organizar e interpretar dados
e, a partir deles, fazer generalizações e inferências. (KRASILCHIK, 2008, p. 87)

Ressaltamos que a necessidade de tratar sobre essa temática se deu através dos poucos trabalhos que fizessem referência a
importância do uso dos laboratórios de ciências, despertando diversos questionamentos ao que isso poderia estar relacionado, já que
muito se tem falado na busca por metodologias que possam contribuir para que a aprendizagem possa ocorrer de forma eficiente,
porém, pouco se tem publicado sobre aproveitar os espaços existentes e nesse contexto o laboratório de ciências. E tal conclusão se
deu através de uma revisão bibliográfica em uma das principais revistas online referente a educação em ciências: RBPEC, pois
segundo o autor Gil a pesquisa bibliográfica:

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade
de pesquisa inclui material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos
científicos. Todavia, em virtude da disseminação de novos formatos de informação, estas pesquisas
passaram a incluir outros tipos de fontes, como discos, fitas magnéticas, CDs, bem como o material
disponibilizado pela Internet. (GIL,2010, p.29)

E através desta busca, conseguimos perceber a necessidade de retomar a discussão sobre este importante espaço que faz parte da
escola e que assume um importante papel na construção do conhecimento. Uma das autoras que trata sobre espaços não formal de
ensino abre uma discussão onde demonstra a importância das aulas práticas quando diz que existe possibilidades para que haja uma
melhoria no ensino quando se utiliza a experimentação, que está vai mais além do que uma ruptura das metodologias tradicionais, tal
prática permite o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro (MARANDINO et al., 2009).

A partir destas reflexões, esta pesquisa tem como objetivo apresentar a importância das aulas prática realizadas nos laboratórios de
ciências, considerando esta ferramenta como mais uma estratégia didática que pode ser utilizada pelo professor para a obtenção de
um maior desempenho no aprendizado dos seus alunos, ao mesmo tempo que procuramos entender por qual motivo as pesquisas não
tem buscado dar a devida atenção que este espaço possui Já que os laboratórios de ensino presente no âmbito escolar permitem que
os estudantes vivenciem um universo completamente diferente do habitual, interativo, dinâmico e que perpassa o plano teórico
apresentado nas aulas expositivas, uma vez que estas disciplinas exigem que os discentes realizem atividades investigativas para
desenvolver uma melhor assimilação dos conceitos que envolve a maioria dos conteúdos.

Metodologia

Esta pesquisa envolveu uma abordagem quantiqualitativa de propostas do uso do laboratório de ciências como um mediador no
processo de ensino e aprendizagem. Pois Segundo Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa quantitativa engloba uma aproximação
interpretativa do mundo, permitindo que seus pesquisadores estudem as coisas em seu ambiente natural. Quando se despõe a discutir
sobre esta pesquisa, Creswel (2007) deixa claro que o ambiente natural é a fonte direta de dados. Para fundamentar os dados obtidos
através da pesquisa quantitativa foi realizada um segundo tipo de pesquisa, que é a qualitativa. Segundo Lincoln & Guba (1985), esta
pesquisa dá ao estudo credibilidade, confiabilidade e consistência. Para isso é necessário que o pesquisador conviva de forma
intensiva no ambiente de estudo. Esta investigação considerou os trabalhos encontrados na Revista Brasileira de Pesquisa em
Educação em Ciências, no primeiro e segundo semestre de 2016, o critério para escolha da plataforma foi a magnitude que a mesma
possui para área de ensino de ciências. Os trabalhos que fazem parte da pesquisa quantitativa foram selecionados quando estes
apresentavam em seu título ou resumo o tema da investigação. Assim, contabilizamos quantos artigos se encaixavam com a utilização
das palavras chave: aulas práticas, experimentação e laboratórios.

Palavras-chaves Quantidade de trabalhos
encontrados Trabalhos relacionados com a temática
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Aulas Práticas 3 1

Experimentação 6 6

Laboratório 0 0

Total de Trabalhos
Encontrados 9

Tabela1:
Artigos
encontrados
utilizando os
palavraschaves
na revista
RBPEC

Resultados e Discussões

Quanto aos resultados da pesquisa, a seguir serão apresentados os dados gerais de artigos encontrados na Revista Brasileira de
Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC) referente as publicações do ano de 2016, onde ao utilizarmos a palavra chave “aulas
práticas” no campo de busca “buscar em todos as categorias”, foram obtidos três artigos. Destes, apenas um possuía relação com a
temática, mostrando que mesmo diante da carência que educação pública enfrenta atualmente, se torna evidente o quanto as aulas
continuam pautadas na extrema exposição de conteúdo e os baixos índices na educação, tem mostrado que estas sozinhas não têm
conseguido alcançar bons resultados, sendo necessário que o professor crie possibilidades para que seus estudantes sejam sujeitos
ativos na construção do seu conhecimento.

Já ao utilizarmos a palavra chave “experimentação” obtivemos como resultado seis artigos, dos quais todos estavam relacionados com
a importância da experimentação no âmbito educacional para as disciplinas de ciências. Visto a quantidade de pesquisadores que
buscam encontrar soluções para os problemas presente no ensino de ciência, o número de artigos encontrados não pode ser
considerado como significativos, mesmo estes sendo trabalhos importantes, ainda percebemos a necessidade de ir além, de retomar a
discussão sobre o tema e consequentemente encontrar soluções para a necessidade que existe em implantar a experimentação no
cotidiano escolar. Porém, ao utilizarmos a palavrachave “laboratório” nenhum resultado foi obtido, mostrando a escassez de trabalhos
que abordem a temática, o que é preocupante uma vez que estes espaços muitas vezes existem e encontramse fechado, aprisionando
toda e qualquer possibilidade de inovação que o professor pode adicionar a sua prática pedagógica.

Diante da pesquisa realizada conseguimos perceber que não é a falta de um lugar adequado ou a falta de materiais que impedem que
essas aulas possam acontecer, a disposição assim como a criatividade do professor pode utilizar a própria sala de aula para realizar
experimentos simples de baixo custo, mas que conseguem cumprir o papel de facilitador na construção do conhecimento, já que as
disciplinas que se propõem a utilizar a experimentação podem alcançar de forma efetiva os objetivos curriculares. Bizzo (1998), afirma
que o objetivo das aulas que realizam atividade experimentais é aumentar e melhorar a forma como os conteúdos nestas disciplinas
vêm sendo abordados. O autor neste mesmo ano afirma que o ensino de ciências deve permitir que seja despertado no estudante a
inquietação diante do novo, do desconhecido e, desta forma, adotar uma postura crítica para tomar decisões.

Utilizar os diversos sentidos para uma aprendizagem significativa se torna extremamente importante, sentidos estes que serão
despertados na realização de um experimento, por exemplo, onde o discente possa ver como o processo acontece, possa manipular e
não somente tentar criar na sua mente como isso acontece de uma forma abstrata. Concordamos com Hoering; Pereira (2004) quando
deixam claro que o aluno ao observar o objeto de estudo começa a compreendêlo melhor, podendo tocar através de uma observação
concreta e, com isso, ocorre o desenvolvimento do raciocínio e da compreensão dos conceitos.

Desta forma, a utilização dos laboratórios de ciências nas escolas é um instrumento de grande valia para uma melhor assimilação de
conteúdos considerados como complexos quando permite aos alunos compreender a relação que existe entre o conteúdo da aula
expositiva com a atividade prática. Mesmo com o grande potencial que esta ferramenta de ensino possui, foi possível verificar que em
pesquisas mais recentes publicadas na RBPEC onde deveriam estar voltada para o aproveitamento dos recursos existente na
educação, ainda são poucas as que abordam a importância dos laboratórios de ciências no processo de ensino e aprendizagem, ao
mesmo tempo que temos um número considerável de pesquisa que buscam novos recursos que venham auxiliar o professor, sendo
que há uma grande convergência de autores que afirmam a sua importância. Segundo Lima et al (1999), a experimentação permite que
o aluno relacione a teoria e a prática como uma forma de interpretar os conteúdos diferente do habitual.

Retomar a discussão sobre a importância e a necessidade do uso dos laboratórios para aulas práticas nos faz crer que este espaço
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não perderá sua importante função na construção do conhecimento dos estudantes, pois acreditamos no alcance que o evento na qual
este trabalho está sendo direcionado possui para o ensino de ciências, consequentemente, sensibilizando os professores a utilizar
aulas práticas dentro e fora da sala de aula como mais uma ferramenta pedagógica. Além de incentivar pesquisadores de todo o país a
enxergarem os laboratórios de ciências com um campo altamente importante para realização de pesquisas, o que refletirá em ações
que visem a solucionar os problemas apresentados.

Considerações finais

O laboratório de ciências vai muito além de um espaço destinado a aprendizagem, o desenvolvimento de diversas habilidades também
pode ser estimulado. Segundo Capeletto (1992), existe um respaldo psicológico e pedagógico que afirmam a necessidade de crianças
e adolescentes terem a oportunidade de exercitarem a organização, cooperação e concentração, além de vivenciar o método cientifico,
podendo formular e testar hipóteses.

Sabemos que uma aula de laboratório ideal é quase impossível que aconteça, principalmente pela precarização que algumas escolas
têm enfrentado. Porém a falta de estímulo de professores e alunos pode gerar um peso maior para inutilização deste importante
espaço. Adaptação deve ser uma palavra recorrente no cotidiano dos professores, pois na falta de materiais, a busca por outros que
possam desempenhar papeis similares pode suprir boa parte das necessidades encontradas por esses docentes.

É muito importante ressaltar que uma aula prática, principalmente utilizando o laboratório, para que seja capaz de promover a
compreensão do conteúdo deve ter a participação dos alunos desde a montagem até a obtenção dos resultados. O professor assume o
papel de orientador, auxiliando no entendimento do experimento. Demonstrar a utilização de um auxiliador para as aulas tradicionais,
através de uma pesquisa, não é criar uma receita de bolo pronta, que seja capaz de resolver todos os impasses que o ensino de
ciências tem enfrentado, como já dito por Bazzo (2000), certamente não há o método ideal para ensinar nossos alunos a enfrentar a
complexidade dos assuntos trabalhados, mas sim haverá alguns métodos potencialmente mais favoráveis do que outros.

De acordo com nossa pesquisa percebemos que a utilização dos laboratórios de ciências não tem recebido a devida atenção, o que
gera um desperdício desnecessário de uma ferramenta tão importante para a vida dos estudantes, implicando em aulas monótonas e
desestimulantes, que não conseguem desperta o interesse dos estudantes pelos conteúdos trabalhados, deixando de lado a
importância da alfabetização científica, impedindoo de compreender o maior fenômeno que o cerca: a vida. A falta dos laboratórios de
ciências, vai muito mais além do que a ausência de testar hipótese, mas de contestar o que já foi feito, ir além do senso comum, é
perder momentos importantes na construção da identidade de cidadãos críticos e reflexivos sobre o mundo que o cerca. Por fim,
esperamos que através da retomada sobre a discussão da necessidade do uso dos laboratórios de ensino presentes nas escolas, os
professores de ciências possam sensibilizarse com a carência que este ensino tem enfrentando, principalmente na compreensão dos
conteúdos, o que tem impedindo que alunos de diferentes faixas etárias não consigam relacionálos com a realidade na qual estão
inseridos, fazendoos perceber que os conteúdos são muito mais que exigências escolares, são intrínsecos a seu cotidiano.
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