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RESUMO

As práticas experimentais possuem um potencial relevante para o processo de ensino e
aprendizagem nas aulas de Ciências, pois relaciona a teoria com a prática de forma dinâmica e
interativa. Nessa perspectiva, este trabalho apresenta um relato de experiência sobre a aplicação de
duas atividades experimentais, como uma estratégia didática para aprendizagem e introdução de
conteúdos na disciplina de Ciências. O presente estudo objetivou analisar a eficiência de duas
atividades experimentais investigativas sobre os fungos nas aulas de Ciências como uma estratégia
de fortalecimento do processo de ensino e aprendizagem na educação básica. Os resultados
alcançados demonstraram que os experimentos podem ser uma alternativa didática eficiente para a
construção do conhecimento sobre os fungos.

PALAVRAS-CHAVES: Práticas Experimentais. Aulas de Ciências. Fungos.

ABSTRACT

Experimental practices have a relevant potential for the teaching and learning process in science
classes, as it relates theory to practice in a dynamic and interactive way. In this perspective, this paper
presents an experience report about the application of two experimental activities, as a didactic
strategy for learning and introduction of contents in the discipline of Sciences. The present study
aimed to analyze the efficiency of two experimental research activities on fungi in science classes as a
strategy to strengthen the teaching and learning process in basic education. The results showed that
the experiments can be an efficient didactic alternative for the construction of knowledge about fungi.

KEY WORDS: Experimental Practices. Science classes. Fungi.

RESUMEN

Las prácticas experimentales poseen un potencial relevante para el proceso de enseñanza y
aprendizaje en las clases de Ciencias, pues relaciona la teoría con la práctica de forma dinámica e
interactiva. En esta perspectiva, este trabajo presenta un relato de experiencia sobre la aplicación de
dos actividades experimentales, como una estrategia didáctica para el aprendizaje y la introducción de
contenidos en la disciplina de las ciencias. El presente estudio objetivó analizar la eficiencia de dos
actividades experimentales investigativas sobre los hongos en las clases de Ciencias como una
estrategia de fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación básica. Los
resultados alcanzados demostraron que los experimentos pueden ser una alternativa didáctica
eficiente para la construcción del conocimiento sobre los hongos.

PALAVRAS-CHAVES: Prácticas Experimentales. Clases de Ciencias. Hongos.

1. INTRODUÇÃO

A experimentação no ensino de ciências naturais ocupou um papel importante para sua consolidação
a partir do século XVII, pois à medida que as leis formuladas deveriam ser comprovadas, dentro de
uma lógica sequencial de construção das hipóteses e verificação da sua funcionalidade (GIORDAN,
1999). Dessa forma, as práticas experimentais são atividades consideradas fundamentais para o
ensino de Ciências, entretanto na realidade escolar são poucos frequentes, mesmo sendo
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evidenciado pelos(as) professores(as) que a experimentação pode transformar o ensino de Ciências
(GALIAZZI et al, 2001).

Hodson (1994) evidencia que as práticas experimentais possuem um potencial relevante para serem
utilizadas nas aulas com os(as) alunos(as), no entanto poucas pesquisas se preocuparam em provar
a eficiência desse recursos no ensino de Ciências. Dessa forma, o autor ressalta que a principal
vantagem da experimentação é a integração do laboratório dentro de um plano de ensino que tenha
como objetivo a natureza do conhecimento cientifico e o conhecimento dos seus métodos (HODSON,
1994).

Partindo desse pressuposto, pergunta-se: a utilização de atividades experimentais no ensino de
Ciências pode contribuir de forma eficiente para a transformação do pensamento critico dos(as)
alunos(as) A experimentação é capaz de melhorar o processo de ensino e aprendizagem no que diz
respeito ao estudo do reino dos fungos

Segundo Vieira, Santos e Moraes (2006) a experimentação promove uma interatividade, pelo
observar, tocar e/ou manusear os materiais dos experimentos, além de ocorrer à interação no
momento de registrar, ler e/ou comparar os resultados obtidos. O momento de elaboração das
conclusões exige um nível de interação mais elaborado, pois será necessário problematizar e discutir
as hipóteses e, por fim deverão desenvolver interpretações e explicações para a compreensão dos
fenômenos que foram visualizados (VIEIRA; SANTOS; MORAES, 2006).

Hodson (1994) propõe um modelo de três estágios para o ensino de ciências: 1- ensino de ciências
pré-paradigmático – as atividades em classe devem ser pautadas em aprender a fazer observações e
formular as perguntas apropriadas, controlar variáveis, usar instrumentos e fazer medições,
desenvolver habilidades de registro e comunicação; 2- ensino de ciências dentro de um paradigma –
as atividades desenvolvidas em classe devem ser direcionadas na aquisição de novos conceitos,
estabelecer relações entre conceitos, investigar a adequação empírica de teorias explicativas, gerar e
testar hipóteses; 3- ensino de ciências revolucionária – as atividades na sala de aula deve incluir
simulações em computador e estudos de casos históricos. Deve-se focalizar a atenção em assuntos
socioeconômicos e no papel da comunidade cientifica na validação do conhecimento científico
(HODSON, 1994). Segundo o autor as atividades experimentais devem ser encaixada de formas
diferenciadas em cada um desses estágios.

Nessa perspectiva, este trabalho apresenta um relato de experiência sobre a aplicação de duas
atividades experimentais, como uma estratégia didática para aprendizagem e introdução de
conteúdos, ressaltando a importância de o(a) docente utilizar recursos alternativos, que possibilitem
uma melhor compreensão dos assuntos relacionados a Ciências. O presente estudo objetivou
analisar a eficiência de duas atividades experimentais investigativas sobre os fungos nas aulas de
Ciências como uma estratégia de fortalecimento do processo de ensino e aprendizagem na educação
básica.

Nesse contexto, o estudo apresenta breve reflexão teórica sobre o papel da experimentação no
ensino de ciências; aborda os procedimentos metodológicos adotados; detalha o relato de
experiência, com base na análise de pontos fundamentais da aplicação dos dois experimentos; e
posteriormente, são feitas as considerações finais.

1. ENSINO DE CIÊNCIAS POR EXPERIMENTAÇÃO

Segundo os parâmetros curriculares nacionais, o intenso processo de criação cientifica tem se
ampliado, pois a associação entre ciência e tecnologia se torna cada vez mais presente no dia-a-dia
da sociedade. Como consequência, há uma modificação ativa no mundo e no próprio ser humano, o
que torna necessária a discussão de questões que se relacionem com as ciências biológicas
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(BRASIL, 2000).

Entre os questionamentos que perpassam o ensino de ciências da natureza, pode-se citar a
valorização da vida em sua tamanha diversidade, a relação dos seres humanos com o meio em que
vivem e o planeta, à ética no desenvolvimento de tecnologias que propiciem uma melhor qualidade de
vida e a construção do conhecimento e pensamento tecnológico e cientifico (BRASIL, 2000).

É notório que as atividades experimentais devem transpassar o ensino de Ciências, como forma de
relacionar a teoria, que é vista nos livros didáticos, com a prática, que é visualizada no dia-a-dia
dos(as) estudantes. A relação teoria e prática vem sendo assunto de muitos debates no meio
acadêmico, Amaral e Silva (2006) destaca que o principal desafio é proporcionar aos(as) alunos(as)
um ambiente que seja capaz de criar um diálogo entre a teoria e a prática, retratada no experimento,
sem que para isso seja estabelecida uma hierarquia e uma regra de procedência.

Os objetivos que podem ser alcançados a partir de aulas com experimentação no ensino de ciências:
proporcionar uma experiência direta sobre fenômenos, permitindo que os alunos ampliem seus
conhecimentos e sua confiança acerca dos eventos naturais; permitir contrastar a abstração cientifica,
já estabelecida, com a realidade que esta pretende descrever, enfatizando, assim, a condição
problemática do processo de construção do conhecimento; promover a familiarização dos alunos com
instrumental tecnológico, desenvolvendo competências técnicas; desenvolver o raciocínio prático
(HODSON, 1994).

A realidade no ensino de Ciências evidencia que os(as) professores(as) possuem uma grande
dificuldade em superar o paradigma do objetivismo nas atividades experimentais, pois há uma
carência de embasamento teórico que mantém os(as) docentes com propósitos equivocados acerca
do papel da experimentação nos processos de ensino e aprendizagem nas aulas de Ciências,
dificultando a concretização dos objetivos mencionados e principalmente, impedindo a construção do
conhecimento sobre as práticas vivenciadas (PEREIRA, 2010).

Gonçalves e Marques (2006) corroboram que para que a experimentação cumpra o papel de um
ensino pautado na investigação é necessário que as práticas não sejam restritas a um caráter de
show de ciência, pois é necessário que haja uma análise critica dos propósitos e resultados.
Conforme Hodson (1994):

O que ocorre em muitas aulas de ciências, sob o nome de trabalho prático, é
confuso e sem valor educacional real – em grande parte porque os
professores não reconhecem as diferenças básicas entre o papel dos
experimentos em ciências e no ensino de ciências. O trabalho prático, do
modo como é atualmente concebido por professores de ciências, deveria ser
substituído pela noção mais ampla de atividades de aprendizagem de
ciências, estabelecendo-se assim uma distinção entre trabalho prático e
trabalho de laboratório, e entre trabalho de laboratório e experimentos. É
importante que os professores identifiquem, muito mais claramente do que no
passado, os objetivos de cada aula em particular – em termos de objetivos
individuais relacionados a aprender ciências, aprender sobre ciências e fazer
ciência (HODSON, 1994, p. 18).

O papel do(a) professor(a) torna-se elemento fundamental para a construção de um ensino baseado
em experimentações que assuma uma função efetiva na formação de caráter critico dos(as)
discentes. Com base nesse pressuposto, o(a) educador(a) deve agir como um mediador(a) e/ou
facilitador(a) dessa ação de interatividade gerada nas atividades experimentais, além de relacionar o
conhecimento cotidiano do(a) discente com a realidade do conhecimento escolar, (res)significando o
processo de ensino e aprendizagem (RAMOS; ROSA, 2008).
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Conforme enfatizado nos parâmetros curriculares nacionais (2001):

As noções escolhidas nortearão o professor na elaboração de
problematização às propostas de observação, experimentação e outras
estratégias para a busca de informações. O professor deve ter clareza de que
são teorias científicas que oferecem as referências para que os alunos
elaborem suas reinterpretações sobre os temas em estudo, num processo
contínuo de confronto entre diferentes idéias. É papel do professor trazer
elementos das teorias científicas e outros sistemas explicativos para sua
classe sob a forma de perguntas, nomeações, indicações para observação e
experimentação, leitura de textos e em seu próprio discurso explicativo. É
nesse processo intrinsecamente dinâmico de busca de informações e
confronto de idéias que o conhecimento científico se constrói (BRASIL, 2001,
p. 78).

Dessa forma, é importante ressaltar a importância de tornar o(a) aluno(a) sujeito ativo de sua própria
aprendizagem, cabendo a escola e os(as) professores(as) a função de mediadores(as) nesse
processo de produção do conhecimento, dando ao(a) estudante as ferramentas necessárias para o
desenvolvimento dessa estrutura de ensino (ZANCAN, 2000). Portanto, destaca-se a urgência de
mudanças no sistema de ensino da educação básica, mudando sua perspectiva de caráter informativo
para formativo, como meio de capacitação para a construção de uma sociedade com senso critico
(ZANCAN, 2000).

1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública municipal, da zona rural do município de Simão
Dias/SE, pela professora regente, autora desse trabalho, entre os meses de março e abril de 2018.
Foi analisada uma turma de 7º ano do Ensino Fundamental, durante a aplicação de dois experimentos
sobre o reino fungi, que era indicado pelo livro didático dos alunos, ao final do capitulo que abordava
os conteúdos referentes ao reino fungi. A turma possuía 22 alunos(as) matriculados(as).

O primeiro experimento realizado foi o criando fungos e o segundo foi as leveduras, que estavam
indicados no livro didático “Ciências Novo Pensar”, que era utilizados pelos(as) alunos(as) e
professores(as). Os autores do livro, Gowndak e Martins (2015), abordavam ao final de alguns
capítulos uma seção intitulada atividades experimentais, onde traziam sugestões de experimentos
que poderiam ser realizados na sala de aula. As práticas experimentais foram desenvolvidas em
grupos, sendo a divisão realizada pela professora.

Após a aplicação de ambos os experimentos foram promovidas discussões com os alunos(as) acerca
da metodologia e recursos adotados. Os(as) estudantes produziram um relatório para cada
experimento realizado. As informações foram obtidas por meio do registro de vivências em diários de
campo e observações assistemáticas realizadas durante a aplicação das aulas. Marconi e Lakatos
(2010) afirmaram que este tipo de observação permite maior flexibilidade para observar
comportamentos e falas espontâneos.

Os relatórios elaborados pelos(as) discentes seguiram a uma estrutura prévia que foi estabelecida
pela professora. O desenvolvimento dos relatórios foram concomitantes com a realização dos
experimentos, que serviram como método de avaliação para os(as) alunos(as) e que serão descritos
nos resultados do presente trabalho.

Os relatórios foram estruturados em: capa (nome da escola, integrantes do grupo, série, turma, data e
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titulo do trabalho), introdução (características gerais dos fungos, organização dos fungos, importância
e como eles se reproduzem, bem como os objetivos estabelecidos para cada experimento), materiais
e métodos (listagem de todos os materiais utilizados no experimento e descrição de todos os
procedimentos), resultados (descrição dos resultados obtidos durante as observações), discussão
(análise das perguntas e explicações sobre os fenômenos observados) e conclusão (importância dos
experimentos para a construção do conhecimento sobre fungos).

3.1 – Experimento I: criando fungos

Este experimento tinha como objetivo verificar a melhor condição de temperatura para o aparecimento
de fungos. Abaixo será descrito os materiais utilizados e os procedimentos que foram adotados, bem
como suas conclusões com a elaboração do relatório.

Material utilizado

• Duas fatias de pão de fôrma para cada grupo;
• Borrifador com água;
• Dois sacos plásticos com fecho hermético para cada grupo;

◦

1. Umedecer cada fatia de pão com a água do borrifador, cuidado para não colocar água demais;
2. Coloque-os dentro dos sacos plásticos e feche-os;
3. Armazene um dos sacos plásticos em um lugar escuro e quente, é sugerido que os coloque

dentro de uma caixa e a feche;
4. Armazene o outro saco plástico em um ambiente refrigerado por alguns dias;
5. Observe diariamente por uma semana, o aspecto das fatias de pão. Anote no caderno os

resultados e faça desenhos do que você observou.

Observação dos resultados

Levante hipóteses sobre os resultados que foram anotados durante as observações:

• Em qual das fatias de pão os fungos de desenvolverão primeiro Justifique sua resposta.
• Os resultados esperados foram observados Procure elaborar uma explicação para o que

ocorreu.
• Que estruturas dos fungos apareceram sobre o pão
• De onde vieram essas estruturas

Além dessa conclusão, será necessário que os(as) estudantes apresentem uma tabela que será
construída mediante as observações diárias, com anotações indicando o dia que foi observado e o
que aconteceu com a fatia da geladeira e com a que foi armazenada na caixa. Com essa tabela será
possível construir os resultados.

3.2 – Experimento II: As leveduras

O segundo experimento realizado tinha como objetivo verificar o desenvolvimento de fungos que são
chamados de leveduras. Assim como na atividade experimental anterior, serão explanados todos os
materiais utilizados e os procedimentos.
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Material utilizado

• Um tablete de fermento biológico;
• Uma colher de sopa de açúcar;
• 1 litro de água morna, que pode ser aquecida no fogão;
• Um copo com medidas;
• Uma garrafa plástica vazia;
• Uma bexiga.

◦

1. Misturar meio litro de água morna, o açúcar e o tablete de fermento amassado;
2. Coloque a mistura dentro da garrafa plástica e complete-a com o restante da água morna;
3. Retire todo o ar da bexiga e prenda-a ao gargalo da garrafa plástica;
4. Armazene a garrafa em um lugar quente e escuro por alguns dias;
5. Anote no caderno os resultados e faça desenhos do que você observou.

Observação dos resultados

Levante hipóteses sobre os resultados que foram anotados durante as observações:

• O que você acha que vai acontecer com a bexiga que está na boca da garrafa Justifique.
• Descreva o que você observou no experimento. Elabore uma explicação com justificativas para

o que foi observado.
• Qual a relação do que foi observado no experimento com a fabricação de pães

1. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As atividades foram avaliadas em sala de aula pela professora e os(as) alunos(as) e os resultados
dos relatórios foram ressaltados para a análise dos dados, com base nos critérios estabelecidos.

Os experimentos “Criando fungos” e “As leveduras” foram aplicados em duas semanas consecutivas,
antes do inicio das aulas teóricas sobre os fungos, na referida instituição de ensino. Os recursos
utilizados tinha o intuito de introduzir os conteúdos que seriam explanados posteriormente, e com isso
promover reflexões, esclarecimentos e/ou ser uma alternativa metodológica para a promoção do
ensino e aprendizagem dos(as) estudantes.

Durante a aplicação do primeiro experimento “Criando Fungos” foi possível observar que os(as)
alunos(as) mantinham-se atentos e curiosos com o que poderia acontecer com os pães, isso pode ser
destacado pela manipulação ativa nas atividades experimentais a que os(as) discentes eram
submetidos(as). Dessa forma, o trabalho em equipe também foi evidenciado, pois os(as) estudantes
promoviam discussões entre si com suposições do que poderia acontecer com os pães que foram
armazenados na geladeira e no ambiente fechado e sem luminosidade.

Muitos trabalhos publicados conduzem estudos na área de educação voltada para as discussões de
estratégias metodológicas que beneficiem a busca pelo conhecimento de forma autônoma, ou seja,
que o(a) aluno(a) busque construir seu aprendizado por ferramentas que promovam a autonomia e
contextualização. É necessário, que os(as) estudantes discutam e troquem informações para
desenvolver um senso critico e que o(a) professor(a) conduza esses momentos por meio da
mediação.
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O processo de ensino e aprendizagem dos(as) alunos(as) acontecem quando estes(as) participa
ativamente da construção do seu conhecimento, sendo um fator decisivo para a formação intelectual
do(a) estudante. Dessa forma, o(a) docente precisa levar em consideração a associação dos
conteúdos com o dia-a-dia do(a) aluno(a) de forma cognitiva, podendo desenvolver uma formação
investigativa (DELIZOICOV; ANGOTTI, 2002).

Guimarães (2009) ressalta que a experimentação pode ser uma estratégia pedagógica eficiente para
a construção de problemas reais que irão permitir a contextualização de conceitos e teorias, o que irá
gerar um estímulo para indagações em caráter investigativo. Dessa forma, o conteúdo que será
estudado é caracterizado como uma resposta que será dada aos questionamentos durante as
atividades experimentais produzidas (GUIMARÃES, 2009).

Hodson (1994) discute que o objetivo dos experimentos nas ciências da educação básica não é
ajudar o concreto a se tornar abstrato, como os(as) professores(as) geralmente fazem questão de
afirmar. Na verdade, o intuito é dar representação concretas e abstrações prévias, ou seja, levar a
prática para a teoria. Assim, o trabalho em laboratório no ambiente escolar deveria ser usado para
auxiliar na exploração de conceitos, e torna-los compreensíveis e úteis. O experimento apenas
fornece a evidência concreta para explorações de conceitos posteriores (HODSON, 1994).

Os relatórios produzidos após esse experimento corresponderam às expectativas da professora, pois
foi possível perceber que os(as) alunos(as) conseguiram descrever os resultados de forma sequencial
e organizada. Alguns questionamentos gerou algumas dúvidas que foram esclarecidas pela
professora no momento da elaboração dos resultados, assim como, a explicação de alguns fatos que
para eles eram novos, que posteriormente foi retomado no momento da explicação do reino dos
fungos.

A condução pedagógica do(a) professor(a) é importante para que haja intervenções e indagações que
irão contribuir para os processos de interação e dinamicidade que demonstram a prática experimental
no estudo das ciências, que é considerada como uma mediação que deve problematizar e
contextualizar o assunto abordado nos experimentos de forma ativa. Dessa forma, o(a) docente deve
agir como um mediador na condução das atividades experimentais (PEREIRA, 2010).

As competências da profissão docente são fundamentais para o fortalecimento do exercício de sua
prática, pois os(as) professores(as) constroem seu perfil de educador(a) com base em situações
vivenciadas durante sua prática pedagógica, que refletem nas atribuições de suas habilidades e
competências (MESQUITA, 2010).

O segundo experimento, “As leveduras”, foi aplicado posteriormente à aplicação da atividade
experimental “Criando fungos” e ambos armazenados pelo mesmo tempo. Os(as) discentes fizeram
todo o procedimento com orientação e supervisão da professora, que foi a responsável por manipular
a água morna, a fim de evitar acidentes. Os demais procedimentos foram realizados de forma
sequencial pelos(as) alunos(as), que se mantiveram atentos a tudo que estava sendo feito. A
professora mediava à construção dos experimentos de forma organizada, para que o objetivo da
atividade não fosse desviado.

A organização das situações de ensino e aprendizagem também deve ser levada em consideração,
pois ressaltam a construção de habilidades cognitivas e competências que são importantes para o
desenvolvimento da formação do(a) estudante. Com isso, os experimentos demonstram situações de
aprendizagens que, se realizada de forma correta e com objetivos prévios, pode ser uma ferramenta
interessante na visualização de conceitos e teorias no ensino de ciências. Os(as) docentes de
Ciências e Biologia precisam estar dispostos a fazer essa associação entre a teoria e a prática.

Os(as) professores(as) de Ciências e Biologia precisam possuir um conhecimento de forma mais
ampla e, que não se limite apenas a apresentações expositivas e/ou teóricas, ou seja, é preciso que
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se tenha um trabalho que valorize a participação do(a) discente e é de suma importância que o
profissional da educação conheça teoricamente a ciência para facilitar a criação de novas
metodologias de ensino, para que dessa maneira possa aplica-las (CARVALHO; GIL-PERÉZ, 1993).

Segundo Thadei (2018) a função de mediador(a) do(a) docente nas ultimas décadas, tem ocupado as
discussões acadêmicas dos cursos de formação inicial ou continuada nas universidades ou
instituições de ensino, inclusive da educação básica. O autor ainda re(afirmar) que a postura do
professor(a) tradicionalista, ou seja, transmissor de informações deve ser substituído por um(a)
docente inovador(a), que seja mediador(a) entre os alunos(as) e o objeto de conhecimento parece ser
insuficiente para aqueles que estão no processo de formação inicial e que muitas vezes o conceito de
mediação é usado de forma superficial.

Desse modo, o(a) educador(a) precisa assumir o papel de mediador(a) do conhecimento, como já foi
ressaltado nas discussões desse estudo, para que assim possa transformar o conhecimento cientifico
em conhecimento escolar e que esteja próximo da realidade do(a) aluno(a), ou seja, é necessário que
o(a) docente identifique a complexidade dos conceitos e teorias cientificas e consiga realizar a
transposição didática (ANTUNES; SABÓIA-MORAIS, 2010).

Os relatórios do segundo experimento “As leveduras” também seguiu uma sequência
pré-estabelecida sobre os fungos que indicavam os moldes de um relatório cientifico. Na análise
desses relatórios foi possível destacar as principais distorções de conceitos com relação aos assuntos
estudados. As perguntas investigativas foram respondidas com informações que estava de acordo
com a realidade, podendo destacar que as atividades experimentais alcançaram os objetivos
estabelecidos.

Durante a realização desse tio de atividade é importante que se evidencie a análise que deve ser feita
pelo papel da experimentação e a mudança de atitude que deve ser adotada por alunos(as) e
professores(as), que deve ser relacionada com a prática do(a) docente e, quanto ao(a) estudante, é
necessário que este(a) deixe de ser, apenas, um observador(a) das aulas e, passe a desenvolver
argumentos, pensamentos, maneiras de agir, interferir e questionar sobre os problemas que foram
levantados (PEREIRA, 2010).

Alguns empecilhos podem ser destacados para a organização dos experimentos nas aulas de
ciências, como por exemplo, a falta de laboratório na escola e/ou de uma infraestrutura para a
realização de atividades experimentais, o número demasiado de estudantes por sala de aula, que
dificulta na condução das atividades e separação de grupos, a falta de material adequado para a
manipulação dos produtos utilizados durante as experimentações, além do tempo atribuído a cada
hora/aula.

Os(as) docentes ressaltam que a carência de condições para se trabalhar com experimentação nas
escolas é muito grande, pois o número excessivo de alunos(as) por turmas acaba dificultando a
organização e dinâmica das atividades, outro empecilho que pode ser observado é a carga horária
reduzida que é atribuída às aulas e a inadequação da infraestrutura, além da falta de formação
dos(as) professores(as) sobre o papel da experimentação para a aprendizagem dos(as) discentes
(PEREIRA, 2010).

O propósito do ensino experimental também está relacionado com a consciência da necessidade
do(a) docente adotar uma postura diferenciada sobre a função de ensinar e aprender ciências
(PEREIRA, 2009). Com isso, é preciso que os cursos de formação inicial e continuada faça
abordagens referentes à experimentação no ensino de ciências e suas reais funções no processo de
ensino e aprendizagem dos(as) alunos(as), ou seja, outro problema a ser evidenciado a falta da
articulação entre a teoria e a prática que deve ser enfatizada pelo(a) educador(a).

1. CONCLUSÃO
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O ensino de Ciências no Brasil, ainda, é pautado na tradicionalidade, onde os(as) estudantes são
sujeitos passivos e receptores, já o(a) professor(a) é o detentor(a) do conhecimento que será passado
de forma mecânica para os(as) alunos(as). Sendo assim, a memorização de conceitos e teorias é
prevalecida nas escolas brasileiras. No entanto, muitas pesquisas vem questionando esse tempo de
ensino e introduzindo novas metodologias que possam preencher as lacunas formadas pelas práticas
tradicionais.

A experimentação é comumente utilizada no ensino de Ciências e Biologia, como forma de trazer a
teoria para prática e envolver os(as) estudantes em práticas que retratem o que cientistas fazem em
laboratório e/ou introduzam os assuntos que serão abordados posteriormente nas aulas, como uma
maneira de tornar real os conhecimentos científicos e trazer esse conhecimento para a realidade
do(a) aluno(a), tornando a ciência acessível e destacando a importância de se fazer ciência e
aprender ciência.

Sendo assim, as atividades experimentais retratadas no presente estudo atingiu seus objetivos, pois
trouxe a realidade dos(as) discentes para dentro da sala de aula e eles(as) puderam vivenciar a
ciência de forma prática e dinâmica. Com isso, cabe ressaltar a importância da realização dos
experimentos no ensino de ciências, como por exemplo, a familiarização das normas técnicas que são
utilizadas em laboratórios, a concretização de conceitos que eram vistos de forma abstrata, como
também possibilitar um ensino de forma mais ativa, onde o(a) aluno(a) constrói o seu próprio
conhecimento.
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