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RESUMO 
 
O presente trabalho apresenta resultados de uma pesquisa-ação colaborativa de 
vertente emancipatória, desenvolvida com futuros professores de ciências que 
participam do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) e 
com a coordenadora do projeto no IFRO. Foram utilizados como instrumentos de 
registro de dados: observação participante, questionários, entrevistas e grupo-focal. 
Os sujeitos selecionados para a pesquisa foram quinze bolsistas do PIBID de 
Biologia que atuam na Escola Estadual Paulo de Assis Ribeiro no município de 
Colorado do Oeste/RO. O objetivo central da investigação foi analisar como a 
experimentação vinha sendo desenvolvida pelos bolsistas e o que mudou com a 
intervenção da pesquisadora, contribuindo com o processo formativo destes futuros 
professores de ciências. Inicialmente foi realizado um diagnóstico por meio da 
observação, aplicação de um questionário e a realização de entrevista grupal. Após 
a análise dos questionários e das entrevistas foi possível a identificação do perfil 
destes bolsistas e o acesso às suas concepções sobre vários temas. Constatou-se 
que as aulas práticas realizadas na escola com alunos do ensino fundamental sob a 
orientação dos bolsistas se limitaram à mera reprodução de experimentos propostos 
nos livros didáticos, não incluíam questionamentos e o envolvimento dos alunos era 
mínimo. Em uma segunda etapa, foram desenvolvidas atividades de estudo, 
reflexão, planejamento e execução de aulas práticas com os bolsistas, na forma de 
uma oficina intitulada “Experimentação Didática no Ensino de Ciências”. O foco da 
oficina foi à apresentação da metodologia de Experimentação Problematizadora que 
sugere que o Ensino de Ciências venha a ser organizado nos três momentos 
pedagógicos: problematização, organização do conhecimento e aplicação do 
conhecimento. A última etapa da pesquisa consistiu na avaliação das ações com os 
licenciandos, de seu aprendizado e da contribuição destas para sua formação. A 
proposta de experimentação problematizadora, até então desconhecida pelos 
bolsistas, permitiu aos mesmos o desenvolvimento de uma prática pedagógica mais 
próxima daquilo que é recomendado pelos especialistas da área, menos 
conteudista-reprodutivista e mais representativa-reflexiva, ressaltando a 
necessidade de se investir mais na formação de professores de Ciências, no ensino 
teórico e prático das metodologias investigativas e na valorização profissional dos 
docentes. 
 
Palavras-chave: Formação de Professores. Ensino de Ciências. Experimentação. 
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ABSTRACT 
 
This study presents results of a collaborative research-action of an emancipator 
branch, developed by future Science teachers that participate of Scholarship 
Institutional Program of Teaching Stimulation (PIBID) and the project coordination of 
IFRO. There were used as data register tools: participant observation, 
questionnaires, interview and focused group. The ones selected to participate in this 
research were fifteen fellows of PIBID from Biology course that work at the state 
school Paulo de Assis Ribeiro in Colorado do Oeste/RO. The main objective of the 
research was to analyze how experimentation was being applied by the fellows and 
what changed with the researcher intervention, contributing, this way, to the 
formative process of these future Science teachers. As a beginning a diagnosis was 
done through observation, a questionnaire was applied and a group interview also 
took place. After the analyses of the questionnaires and the interview, it was possible 
to identify these fellows‟ profiles and their views on different issues. It was verified 
that the practical classes students, from ensino fundamental, had at school under 
these fellows‟ supervision were about reproducing experiments from didactics books. 
No questioning was stimulated and there was almost no students‟ engagement. In a 
second stage, some study activities were developed, reflection, class execution and 
planning of practical classes with these fellows, in a workshop called “Didactic 
Experimentation in Science Teaching”. The focus of the workshop was the 

presentation of a Problematical Experimentation methodology, which suggests that 
Science teaching should be organized in three pedagogical moments: problematical 
questioning, knowledge organization and application. The last stage of the research 
was about the fellow‟s actions evaluation, their learning and reflection on the 
contribution of the workshop for their formation. The purpose of the problematical 
experimentation, unknown by the fellows up to that moment, allowed them the 
development of a pedagogical practice closer to what is recommended by the 
experts of this area, less reproducible contents and more representative, reflexive, 
emphasizing the necessity of more investments in Science teachers‟ formation, in 
theoretical and practical teaching of the investigative methodologies and in the 
professional valorization of teachers.  
 
Key words: Teachers formation. Science teaching. Experimentation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação1 é fruto de pesquisa desenvolvida em colaboração com 

licenciandos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (bolsistas 

PIBID/Biologia) que participam do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência (PIBID) e o professor coordenador do Subprojeto de Biologia do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) 

campus Colorado do Oeste/RO, após autorização da direção da instituição e da 

coordenação institucional do PIBID. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética 

e Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR).  

A pesquisa permitiu analisar a experimentação conduzida por 

licenciandos bolsistas do PIBID, antes e depois de intervenção baseada na 

compreensão da Prática Docente na perspectiva problematizadora, refletindo 

com os sujeitos da pesquisa sobre a formação destes futuros professores, 

destacando suas principais dificuldades, causas do sucesso/insucesso das 

aulas práticas e sugestões para melhoria do rendimento escolar, bem como 

tentar compreender como a experimentação contribui com o processo 

formativo de futuros professores e com a promoção da aprendizagem dos 

estudantes. 

A escolha por desenvolver a pesquisa com os bolsistas do programa é 

justificada pela dinâmica diferenciada de atividades formativas de que 

participam estes estudantes, ao interagirem durante todo o curso com 

professores, alunos, corpo técnico das escolas, que colaboram com os 

formadores da instituição de ensino superior no processo de formação que não 

pode estar desassociada de situações reais. 

Na maioria das vezes, ao chegar à universidade, os licenciandos se 

deparam com docentes que ainda acreditam que a experimentação (aulas 

práticas) é um recurso didático que tem como finalidade maior provar a teoria 

através da prática e esta fragilidade de sua formação pode levar os professores 

à reprodução de uma prática que não contribui com a aprendizagem do aluno.  

                                                                 
1 A dissertação foi elaborada observando-se as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: 
apresentação, 2011. 
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O trabalho na rede pública de ensino nos leva a observar a sua estrutura 

e perceber que - referindo-se a disciplina de Ciências - há uma grande rejeição 

por parte dos professores em se trabalhar as atividades experimentais, dando-

se prioridade às aulas teóricas. Essa rejeição é justificada por muitos como 

falta de espaço, materiais e, principalmente, o fator tempo. Porém, fica claro 

que a não realização dessas aulas se dá ainda em relação à formação inicial, 

pois, o despreparo é uma das lacunas deixadas muitas vezes pela formação. 

A escola é considerada o lugar privilegiado para este tipo de pesquisa 

que se associa com a formação de professores, pois como afirma Ibiapina 

(2008, p. 18): “[...] o conhecimento prático deve se articular ao teórico e vice-

versa, portanto, refletir sobre a prática envolve tanto a necessidade de rever a 

teoria quanto a desvelar as vicissitudes da ação docente”. 

A proposta pedagógica que desencadeou este trabalho é baseada nos 

três momentos pedagógicos propostos por Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2003): o estudo da realidade, organização do conhecimento e aplicação 

do conhecimento. Essa proposta pedagógica é inspirada nas ideias de Paulo 

Freire que afirma que “a prática crítica envolve um movimento dinâmico e 

dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer” (1987). Dar uma aula prática 

com esta característica problematizadora exige conhecimento teórico e isso 

muitas vezes reflete a falha na formação que o professor recebe. 

A proposta sugere que as aulas práticas resgatem a curiosidade 

permitindo ao aluno aprender de maneira contextualizada, promovendo uma 

construção de autonomia intelectual (GALIAZZI; GONÇALVES, 2004). A 

experimentação problematizadora é sustentada por vários estudiosos 

(Delizoicov; Angotti e Pernambuco, 2003; Galiazzi; Gonçalves, 2004; Freire, 

1997; Thompson, 1981; Guedes et al, 2011; Francisco Jr.. et al., 2008; Ferreira 

et al., 2009; Suart et al, 2010), que consideram as atividades práticas de 

caráter experimental de grande importância para a aprendizagem das áreas do 

conhecimento relacionadas com as ciências naturais. Assim, o estudo é 

pautado na seguinte temática: A contribuição da experimentação no processo 

formativo dos participantes do PIBID. 

Atualmente no IFRO - Campus Colorado do Oeste/RO participam do 

PIBID trinta alunos, mas, optamos por estudar a experimentação conduzida por 

apenas 15 bolsistas que atuam em uma mesma escola. 
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A problemática da pesquisa pauta-se na seguinte questão: “Em que 

aspectos a experimentação conduzida por licenciandos que participam do 

PIBID contribui com sua formação, melhoram as suas ações e os aperfeiçoam 

profissionalmente durante sua formação inicial”? 

Diante da problemática da formação dos futuros profissionais para 

atuarem como profissionais críticos e comprometidos com a aprendizagem de 

jovens estudantes de forma que esta seja significativa para eles e suas 

comunidades, foram formuladas as seguintes questões problematizadoras: É 

possível desenvolver atividades práticas no ensino de Ciências com 

características investigativas com enfoque na formação de professores 

críticos e investigativos? A experimentação investigativa conduzida por 

licenciandos que participam de um PIBID contribui com sua formação, 

melhoram as suas ações e os aperfeiçoam profissionalmente durante sua 

formação inicial? 

O Objetivo Geral foi: analisar como a experimentação vinha sendo 

desenvolvida pelos bolsistas e o que mudou com a intervenção da 

pesquisadora, buscando contribuir com o processo formativo destes futuros 

professores de ciências. 

Como Objetivos Específicos foram definidos: 

Avaliar com os licenciandos as atividades práticas realizadas por eles; 

Analisar as práticas experimentais propostas pelo livro didático de 

ciências adotado na referida escola, comparando com a classificação sugerida 

por teóricos da área; 

Planejar, executar e avaliar com os futuros professores a 

experimentação problematizadora como ferramenta que se propõe ser capaz 

de contextualizar e trazer a Ciência para a realidade local, articulando a teoria e 

a prática. 

O desenvolvimento das ações de investigação-formação apoiou-se no 

método de pesquisa-ação colaborativa utilizada por vários profissionais em 

diferentes países há vários anos, seguindo tendências técnica, prática ou 

emancipatória (IBIAPINA, 2008). Optou-se pelo método de pesquisa proposto 

por Kemmis e Wilkinson (ZEICHNER; DINIZ-PEREIRA, 2005), de vertente 

emancipatória, que apresenta três condições: a colaboração entre diferentes 

atores (pesquisadores, professores, técnicos e estudantes em processo de 
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formação); a coprodução de conhecimentos e ciclos sucessivos de reflexão 

crítica. 

Espera-se com esta pesquisa auxiliar os futuros professores na 

realização de aulas experimentais que visem promover mudanças na educação 

em Ciências como educadores e contribuir com o desenvolvimento cognitivo de 

seus alunos. 

Assim, na Seção 1, apresentamos2 uma justificativa pessoal pela 

escolha do tema e problema e o referencial teórico que foi aprofundado durante 

a pesquisa, consistindo em uma etapa de diagnóstico da situação a ser 

estudada e da revisão bibliográfica ou pesquisa exploratória. Na Seção 2, 

apresentamos os resultados obtidos, relacionando os dados da observação, 

dos questionários e das entrevistas com o referencial teórico apresentado na 

Seção 1 e outros referenciais que contribuem com as discussões.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 Utilizarei a primeira pessoa do plural, para destacar a atuação das pesquisadoras envolvidas 
na pesquisa-ação, orientanda Minelly Azevedo e minha orientadora, Elizabeth Martines.  
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2 A PESQUISA-AÇÃO DESENVOLVIDA 

 

2.1 Uma breve apresentação: o ponto de partida 

 

Assim que saí da universidade Licenciada em Química, não via a hora 

de entrar em sala de aula. Ao tomar posse em uma escola pública do estado 

cheguei com sonhos: “ministrar as aulas de Química, organizar um espaço 

para o laboratório, conseguir materiais para realização das aulas, tornar as 

aulas de Química as mais importantes e agradáveis daquela escola”. Comecei 

o ano tentando organizar um espaço em que fosse possível a aplicação de 

algumas aulas práticas. Com fortes adaptações as aulas pareciam despertar a 

atenção e o desejo dos alunos por mais aulas práticas. 

No início, as dificuldades para aplicar esses experimentos foram muitas, 

desde a falta de espaço, materiais e o mais importante a minha dificuldade em 

elaborar e organizar essas aulas. Durante a minha graduação tive poucas 

aulas práticas e tentei reproduzi-las da mesma maneira, mas logo percebi que 

a reprodução desse tipo de práticas naquele ambiente escolar, eram inviáveis. 

Então, parti para os livros didáticos e para a famosa Internet: foi outro desastre, 

pois, as poucas aulas que conseguia aplicar não tinham significado para 

aqueles alunos, eles não conseguiam fazer nenhuma associação dentro dos 

meus objetivos.  

Em várias situações minhas aulas tinham o objetivo de comprovar o que 

foi visto na teoria. Durante minha formação não descobri que os experimentos 

não eram apenas uma comprovação da teoria. Os experimentos realizados 

durante minha graduação não foram significativos, tanto que sequer me lembro 

deles, apenas mantenho os roteiros e protocolos, mas tentei reproduzir essa 

mesma prática (modo de ensinar) no início de minha docência.  

Tempos depois, comecei a refletir sobre minha prática pedagógica e 

sempre me fazia o mesmo questionamento: “em que medida esses 

experimentos estariam auxiliando meus alunos a construírem um conhecimento 

significativo? Será que esses experimentos da maneira como estavam sendo 

aplicados, despertavam o gosto pela ciência e a assimilação de conceitos 

científicos? Como eu iria realizar uma prática que não apenas motivasse meu 

aluno, mas também contribuísse com o seu desenvolvimento cognitivo”? 
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Foi justamente aí que comecei a ler vários artigos e livros que tratavam 

sobre a experimentação no ensino de Ciências e durante uma dessas leituras 

um artigo em especial me chamou a atenção: “Experimentação 

problematizadora no ensino de Ciências: Fundamentos teóricos e práticos para 

aplicação em salas de aula de Ciências”, dos autores Wilmo E. Francisco Jr.., 

Luiz Henrique Ferreira e Dácio Rodney Hartwig.  

Este artigo, que traz como primeiro autor um professor da disciplina de 

Prática de Ensino da minha época de formação, apresenta a experimentação 

problematizadora, destacando a importância de se fazer aulas práticas que 

levem em consideração a observação, o questionamento (discussões que 

valorizem o conhecimento prévio do aluno - senso comum - levando este a 

transformá-lo em conhecimento significativo para resolução de problemas). 

Na época o professor bem que tentou falar sobre ela, porém, a turma 

estranhou muito o discurso e a prática deste professor que destoava 

completamente dos professores de Química que tínhamos tido até então. Além 

disso, a presunção de alguém que pensa saber tudo, que acreditava que 

apenas a formação científica já era suficiente para estar em sala de aula, 

impediu a concretização desta aprendizagem. 

Lembro-me que após a leitura dos artigos e livros, tentava realizar 

práticas problematizadoras, mas sempre tinha muita dificuldade em planejar e 

muitas vezes até em executar essas aulas. O pouco conhecimento científico e 

fragmentado que possuía não eram suficientes para preparar e executar aulas 

experimentais e talvez isso também estivesse acontecendo em outros cursos e 

com outros colegas. 

Anos depois fui para o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia - IFRO, outra realidade de trabalho. Fui convidada a 

lecionar no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e pela pouca 

experiência docente no ensino superior em curso de Licenciatura acabei por 

reproduzir os mesmos erros de minha graduação com meus alunos. Esse fato 

me deixou incomodada e procurei tentar mudar a minha prática. No início foi 

difícil, mas, está dando certo. 

A partir disso e com meu ingresso no Mestrado Profissional de 

Educação Escolar da UNIR surgiu o interesse em investigar a experimentação 



19 

 

 

conduzida por Licenciandos de Biologia de nossa instituição que participam 

PIBID em uma escola pública da cidade. 

Os bolsistas do PIBID são inseridos no ambiente escolar muito mais 

cedo que a maioria dos alunos das licenciaturas, pois, com o programa, não há 

necessidade de se esperar o estágio que acontece na grande maioria dos 

cursos no penúltimo e/ou último ano de graduação. O programa garante 

orientação aos licenciandos, apoio aos professores da escola no 

desenvolvimento de atividades pedagógicas inovadoras e tem a capacidade de 

articular planejamento, formação e iniciação à docência. O programa promove 

ainda troca de experiências, pois o planejamento e a execução das atividades 

acontecem de maneira colaborativa (professores, supervisores, coordenadores 

e bolsistas), tudo isso promove questionamento, discussão e reflexão crítica 

sobre as práticas pedagógicas. 

 

2.2 Caracterização do campo de pesquisa 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 

(IFRO) é vinculado ao Ministério da Educação e foi criado através da Lei nº 

11.892, de 29 de dezembro de 2008, que criou outras escolas técnicas e 

incorporou a Escola Técnica Federal de Colorado do Oeste/RO, integrando-as 

em uma única Instituição - IFRO. A Escola Técnica Federal de Colorado do 

Oeste/RO foi criada através da Lei nº 8.670, de 30 de junho de 1993 e 

transformada em autarquia em 16 de novembro do mesmo ano, através da Lei 

nº 8.731/93, dando início às suas atividades didático-pedagógicas em 13/02/95. 

Na cidade há mais de vinte anos, a instituição possui um grande prestígio na 

região. 

A missão da instituição é "promover educação científica e tecnológica de 

excelência, por meio das atividades de ensino, pesquisa e extensão, para 

formação de cidadãos comprometidos com a sustentabilidade da sociedade”. 

Com tradição no ensino agrotécnico (nível médio - técnico), atualmente o IFRO 

oferece cinco cursos de graduação em áreas do conhecimento relacionadas 

com ciências agrárias e do ambiente: Técnico em Agropecuária (Integrado), 

Tecnologia em Gestão Ambiental (Graduação), Tecnologia em Laticínios 

(Graduação), Licenciatura Biologia (Graduação), Engenharia Agronômica 
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(Graduação) e também atende na modalidade de Educação a Distância (EAD) 

(cursos técnicos). 

A instituição possui uma boa estrutura como salas de aula, laboratórios 

de informática e laboratórios de ensino (Química, Física, Biologia e 

Matemática), entre outros. Cada laboratório possui um técnico para auxiliar na 

prática pedagógica do professor, os laboratórios são equipados com o material 

considerado básico pelos professores (vidrarias, reagentes e alguns 

equipamentos). Por se tratar de laboratórios novos, os mesmos ainda estão em 

fase de estruturação-adequação. O campus possui uma reserva florestal com 

cerca de 80 hectares, onde os estudantes têm uma trilha que é utilizada para 

aulas de várias disciplinas. 

O curso de Licenciatura em Biologia criado em 2010, tem como objetivo 

formar professores para atuar na Educação Básica, obedecendo ao conjunto 

de princípios, fundamentos e procedimentos estabelecidos pelas Diretrizes 

Curriculares para os Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas. É 

oferecido na modalidade presencial em 4200 horas de duração e seu currículo 

está organizado em regime semestral com duração de quatro anos. As 

disciplinas são ministradas nos períodos vespertino e noturno. Cada turma 

possui um líder de sala e o Colegiado do curso possui um representante 

estudantil. 

 

2.3 O PIBID e a formação docente no IFRO 

 

O PIBID é um programa criado pelo governo federal com a finalidade de 

incentivar a docência no país. O programa insere os alunos de graduação 

(licenciatura) no ambiente escolar sob a supervisão de um professor da escola 

e da orientação de um pesquisador-formador da universidade. Neste processo, 

a escola torna-se o campo de experiências para a construção do conhecimento 

docente durante a formação inicial. Por um período de dois anos os alunos, o 

professor supervisor e coordenador recebem uma bolsa na forma de incentivo 

para desenvolverem suas experiências metodológicas, práticas docentes com 

caráter inovador e interdisciplinar, sempre tentando buscar superar os 

problemas que possam surgir no processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 

2014; MELLO, 2011). 
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O programa acaba oportunizando ao licenciando uma contribuição para 

sua formação na grande maioria das vezes muito mais significativa do que a 

própria graduação que insiste na formação fragmentada e descontextualizada 

da realidade escolar, uma vez que permite aproximar a teoria (trabalhada pelos 

professores da licenciatura) da prática (vivenciada pelos professores da 

escola). Cada subprojeto tem um ou mais coordenadores da instituição de 

ensino superior e um professor da escola que supervisiona o trabalho dos 

alunos bolsistas, interagindo com aspectos mais teóricos trazidos por estes 

atores da licenciatura. 

Sendo assim, enxerga-se o PIBID como facilitador no processo de 

formação do professor em caráter integral melhorando a qualidade da 

formação dos licenciandos e, consequentemente, dos cursos a que estes 

pertencem. A prática é aliada à teoria, permitindo que o aluno reflita sobre o 

processo educacional em que ele está inserido. 

O PIBID foi implantado no IFRO em julho de 2011 abordando a temática 

interdisciplinar: Educação Ambiental como Elemento Transformador do Ensino 

de Biologia e Química. Teve sua ampliação por meio do Edital nº 11 em agosto 

de 2012, abrangendo as licenciaturas de Física, Matemática e mais um 

subprojeto de Biologia. O projeto iniciou-se com 35 alunos bolsistas, totalizando 

66 a partir da expansão. O programa contempla todas as licenciaturas do 

Instituto Federal de Rondônia atuando em 05 (cinco) campi, distribuídos em 05 

(cinco) municípios, envolvendo 10 (dez) escolas parceiras com participação de 

aproximadamente 2.500 alunos do ensino fundamental e médio. O programa 

tem como objetivo preparar os licenciandos para práticas docentes inovadoras, 

criando estratégias diferenciadas que propiciam melhorias no processo de 

ensino-aprendizagem no Estado de Rondônia. Na instituição o programa conta 

com um blog (http://pibidcolorado.blogspot.com.br) que funciona como meio de 

divulgação das atividades, trabalhos, pesquisas, oficinas e trocas de 

experiências. 

No campus Colorado do Oeste, as atividades tiveram início em 2011 

com 15 bolsistas da licenciatura de Biologia. Neste período o programa atendia 

apenas a uma escola no Município, onde foram desenvolvidos pelos bolsistas 

projetos individuais com temas que abordavam problemáticas sobre 

alimentação saudável, marketing, resíduos sólidos, entre outros, que foram 

http://pibidcolorado.blogspot.com.br/
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transformados em uma olimpíada que tinha como objetivo trabalhar de maneira 

interdisciplinar esses conteúdos a fim de contribuir com o desempenho escolar 

dos alunos. É importante ressaltar que a olimpíada contou com a participação 

de professores, alunos e de toda comunidade escolar. 

No ano de 2012 a parceria com a escola continuou e as atividades 

também. Foi dado início a um projeto principal denominado “De Olho no 

Igarapé Central”, que trabalhou os temas resíduos sólidos e esgotos, 

permitindo que os bolsistas, em parceria com os alunos fizessem pesquisas 

com os moradores das proximidades do igarapé, registros fotográficos e 

realização de análises microbiológicas da água com o apoio do Laboratório do 

IFRO. Os resultados foram apresentados para todos os alunos da escola e no 

IFRO no evento denominado Semana Ambiental. 

Em 2013 o programa continuou as suas atividades e no final do ano foi 

realizado um circuito de aulas práticas no pátio da escola, aulas estas que 

segundo os bolsistas tem: 

 

(...) o objetivo de ajudar os alunos a conciliarem a teoria vista 
em sala de aula com as práticas fora da sala, a fim de que 
consigam perceber que o conteúdo em sala de aula 
realmente tem alguma serventia ou, pelo menos, que é 
visível e tem alguma importância. Ajudar os professores 
também é outro foco, disponibilizando-se roteiros de aulas 
práticas interessantes e de baixo custo, com materiais simples. 
Esperamos que os alunos voltem para as salas de aulas mais 
motivados, refletindo em melhor desempenho em suas vidas 
escolares. (Bolsista)3 (grifo nosso). 

 

Em 2014, o programa estendeu-se para mais uma escola do município, 

aumentando o número de bolsistas que atualmente somam 30. Neste período 

em uma das escolas foi realizada a I Gincana Copa Ambiental, organizada 

pelos alunos, bolsistas, professores, supervisores e coordenadores de área do 

PIBID-IFRO Campus Colorado do Oeste. Essa atividade teve como objetivo 

proporcionar aos alunos uma comemoração da semana ambiental diferenciada, 

relacionando o meio ambiente e Copa do Mundo de Futebol, ultrapassando as 

clássicas palestras. Foram realizadas várias atividades como: concurso de 

                                                                 
3 Trecho de uma entrevista cedida por bolsista do Programa ao Blog do PIBID em 2013. 
http://pibidcolorado.blogspot.com.br  

http://pibidcolorado.blogspot.com.br/
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desenhos com tema “Meio ambiente e Copa do Mundo”; concurso de paródias 

com o tema “Preconceito racial e de gênero dentro do futebol” e muitas outras 

atividades com características interdisciplinares que permitiram aos estudantes 

exercerem seu protagonismo. 

 

2.4 Caminhos Metodológicos 

 

Nesta seção apresentamos o método e as técnicas de registro e análise 

de dados que serviram de base para construção deste trabalho. A pesquisa 

apoiou-se no método de pesquisa-ação colaborativa utilizada por vários 

profissionais em diferentes países há vários anos, proposto por Kemmis e 

Wilkinson e relatado por Zeichner; Diniz-Pereira (2005), de vertente 

emancipatória, que apresenta três condições: a colaboração entre diferentes 

atores (pesquisadores, professores, técnicos e estudantes em processo de 

formação), a coprodução de conhecimentos e ciclos sucessivos de reflexão 

crítica. Neste tipo de pesquisa a investigação parte de um problema específico, 

neste caso identificado no ambiente de formação de futuros professores de 

Ciências, fazendo descrições tanto do problema quanto do ambiente onde ele 

ocorre. 

Os participantes do estudo são bolsistas do PIBID em Colorado do 

Oeste que contava com 30 bolsistas divididos em duas escolas no município. 

Optamos por acompanhar apenas um grupo, pois, teríamos a possibilidade de 

observar, acompanhar, investigar e propor as atividades de intervenção. Os 

participantes da pesquisa foram 15 (quinze) alunos, esse grupo em especial 

tem uma parceria com a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Paulo de Assis Ribeiro, também da cidade de Colorado do Oeste.  

Os instrumentos para registro de dados foram questionários individuais 

(APÊNDICE A), entrevistas em grupo (APÊNDICE B), observações e 

gravações das reuniões dos bolsistas, dos planejamentos das aulas práticas 

realizadas pelos bolsistas e da realização das aulas na escola e da oficina 

(APÊNDICES C e D). Também foi utilizada a técnica de grupo focal 

(APÊNDICE B) para uma das entrevistas, esta técnica é definida por Kitzinger 

(2000, p. 311) como um método de muita utilidade para “[...] explorar o 

conhecimento e as experiências das pessoas, podendo ser usado para 
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examinar não só o que as pessoas pensam, mas como elas pensam e porque 

elas pensam assim”. O grupo focal tem o propósito de obter informações de 

caráter qualitativo em profundidade. Os registros foram feitos em diário de 

bordo apoiando-se também de gravações em áudio e vídeo, transcritos e 

analisados posteriormente pela pesquisadora. 

Na análise dos dados, os sujeitos citados foram identificados como G1, 

G2, G3 (G de Grupo) realizada com 3 grupos de 5 pessoas cada, para a 

identificação da primeira entrevista (tópicos-guias) e da segunda entrevista 

(grupo focal). Também são utilizados B1 a B15 (B de Bolsistas) para identificar 

as respostas do questionário e alguns depoimentos individualizados da 

entrevista 2 (grupo-focal) que não representavam o consenso do grupo; Os 

depoimentos dos bolsistas foram transcritos e analisados assumindo-se a 

abordagem metodológica da análise de conteúdo proposta por Moraes (1999). 

Este processo permitiu o surgimento de novas informações relacionadas aos 

problemas detectados. 

A confiança e a credibilidade do presente estudo foram apoiadas por 

triangulação e validação dos dados, da análise e do relatório do estudo por 

escrito, tendo sido observadas considerações éticas, conformei aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade 

Federal de Rondônia. Antes de dar início a investigação, foi realizada uma 

reunião com os participantes para uma ampla explicação sobre o objetivo, a 

finalidade e o processo do estudo. Explicou-se também sobre a 

confidencialidade das informações e anonimato de suas identidades. Após o 

consentimento formal por escrito dos envolvidos na pesquisa iniciaram-se as 

atividades.  

 

2.5 A pesquisa-ação colaborativa 

 

A investigação foi realizada em três etapas que correspondem às etapas 

da investigação problematizadora adotada como referencial teórico-

metodológico deste estudo. Na primeira etapa, realizou-se o diagnóstico com o 

estudo da realidade, através de observações das reuniões, dos encontros, dos 

processos de planejamento de atividades e das aulas práticas realizadas pelos 

bolsistas na escola.  
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A primeira reunião ocorreu em 18/03/2014 no miniauditório do Centro de 

Convenções Eduardo Valverde no IFRO - Colorado do Oeste/RO. Neste dia, a 

pedido da coordenação do PIBID foi feita a apresentação da pesquisadora e do 

projeto de pesquisa-ação do Mestrado Profissional em Educação Escolar, 

quando foram entregues os termos de consentimento livre e esclarecido e os 

termos de autorização de uso de imagem para os bolsistas que optaram em 

participar da pesquisa.  

Os encontros aconteciam no IFRO ou na escola Paulo de Assis Ribeiro - 

essa decisão ficava a cargo da coordenação do PIBID - às terças e quartas-

feiras pela manhã. O período de observação das reuniões, encontros, 

processos de planejamento de atividades e observações das aulas práticas 

aconteceram de 03/04/2014 a 30/06/2014 do corrente ano e eram registradas 

em diário de bordo e gravadas com auxílio de uma câmera de vídeo. Pelo fato 

da pesquisadora lecionar no IFRO às segundas, quintas e sextas-feiras no 

período vespertino, optou-se em fazer a observação das aulas práticas de 

Ciências do 6o ao 9o anos nas segundas, quintas e sextas-feiras no período 

matutino. 

 

Figura 1. Observações e entrevistas realizadas na EEEFM Paulo de Assis Ribeiro. 

  

  
Foto: da autora 



26 

 

 

Ainda na primeira etapa, dia 29/07/2014 após o retorno do recesso 

escolar, foi aplicado um questionário que tinha como objetivo saber mais sobre 

os discentes que participam do PIBID / Biologia do IFRO, Campus Colorado do 

Oeste. As perguntas procuraram auxiliar na construção de um perfil (conhecer 

as características dos bolsistas/ professores em formação do programa), refletir 

e discutir as suas concepções em relação à educação; ser professor; a escolha 

do curso; (in)satisfação com a licenciatura entre outras.  

Ainda como parte do diagnóstico, foi realizada no dia 05/08/2014 a 

primeira entrevista em uma sala na escola. Os 15 alunos foram divididos em 

três grupos de cinco e a entrevista foi realizada na forma de tópicos guias (que 

orientam a condução da entrevista que de modo algum impede o 

aprofundamento de aspectos que possam ser relevantes ao entendimento do 

objeto ou do tema em estudo) (FRASER E GONDIM, 2004). Essa entrevista 

procurou investigar o objetivo e motivação das aulas práticas ministradas pelos 

bolsistas, como se deu a escolha, elaboração e aplicação; quais as estratégias 

utilizadas nas aulas; qual o papel dos bolsistas nessas aulas; problemas 

observados antes, durante e depois das aulas práticas. 

Dia 06/08/2014 na biblioteca da escola Paulo de Assis Ribeiro, foi 

realizada uma segunda entrevista individual com os bolsistas seguindo as 

orientações metodológicas do grupo-focal. Esta entrevista tinha o objetivo 

saber as concepções dos bolsistas acerca das atividades práticas sugeridas 

pelos livros didáticos adotados pela escola em que desenvolvem suas 

atividades, situando-os na classificação desses experimentos segundo os 

teóricos.  

Na segunda etapa, realizou-se a intervenção no processo de formação 

dos futuros professores, iniciando-se no dia 30/07/2014. Na biblioteca da 

escola (FIGURA 2) ocorreu a leitura, análise e discussão de três artigos. 
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Figura 2. Leitura, análise e discussão de artigos. 

 

Foto: da autora 
 

Os artigos tratavam sobre o “Ensino de Ciências”; “Atividades 

Experimentais” e “Livros de Ciências e Atividades Práticas”. Esses textos 

permitiram aos bolsistas algumas reflexões, esclarecimentos de dúvidas, um 

(re)posicionamento acerca das práticas realizadas e novas informações sobre 

a experimentação com caráter investigativo, maneira de elaborar, escolher, 

aplicar e avaliar as práticas.  

Por último, dia 16 e 17 de setembro de 2014 no miniauditório do Centro 

de Convenções Eduardo Valverde no IFRO, foi realizada uma oficina de 8h, 

institucionalizada como extensão, para apresentação da metodologia de 

experimentação problematizadora aos participantes da pesquisa. 

Os depoimentos dos bolsistas foram transcritos e analisados assumindo-

se a abordagem metodológica da análise de conteúdo proposta por Moraes 

(1999). 

A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa 
usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe 
de documentos e textos. Essa análise, conduzindo a 
descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a 
reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de 
seus significados em um nível que vai além de uma leitura 
comum (MORAES, 1999, p. 9). 

 

Após o oferecimento da Oficina de Experimentação pela pesquisadora 

os bolsistas procuraram desenvolver atividades com a característica 

investigativa.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Nesta seção, destacamos o resultado da revisão da literatura que 

ocorreu ao longo de todo o processo de pesquisa, mas que foi mais intensa na 

fase do diagnóstico ou descrição da realidade, considerada a primeira etapa de 

um processo investigativo. 

 

3.1 Ensino de Ciências e experimentação – Aspectos históricos 

 

As invenções e os avanços tecnológicos proporcionaram às ciências 

certo status, mas isso nem sempre foi assim. Os currículos eram 

predominantemente humanísticos e só passaram a integrar o ensino de 

Ciências nas escolas a partir do século XIX (CANAVARRO, 1999 apud NARDI, 

2005). Nessa época existiam duas visões sobre a Ciência: uma acreditava que 

a Ciência deveria resolver problemas práticos do dia a dia e a outra valoriza os 

métodos científicos, uma ciência mais acadêmica que deveria ser ensinada aos 

alunos auxiliando no recrutamento de novos cientistas (LAYTON, 1973 apud 

NARDI, 2005). 

No século XX, a partir da década de 50 e 60, com o desenvolvimento 

tecnológico e científico e com o prevalecimento da segunda visão, o ensino de 

Ciências passou a ter mais destaque sendo objeto de inúmeras 

transformações. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, o ensino 

passou por modificações tendo como objetivos: formar uma elite com 

profissionais de excelência científica e tecnológica para aquele período da 

Guerra Fria. O ensino de Ciências sobre influência norte-americana se 

fortaleceu e se voltou ao método científico investigativo (identificação de 

problemas, elaboração de hipóteses e verificação experimental das hipóteses) 

valorizava a memorização, leitura de livros didáticos e era centrado na figura do 

professor. O anseio pela inserção de aulas práticas era justificada pelo desejo 

de não apenas desenvolver gosto pelas ciências, mas também conquistar 

alunos para carreiras científicas (BIZZO, 2002; KRASILCHIK, 2000). 

A pesquisadora Myriam Krasilchik em seu artigo “Reformas e Realidade: 

o caso do ensino de ciências (2000)” lembra que o currículo tinha uma visão 
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muito neutra enfatizando apenas produtos, recomendando-se o uso do 

laboratório por instituições, associações profissionais e científicas e instituições 

governamentais, esse fato influenciou fortemente nas tendências curriculares 

das disciplinas do ensino fundamental e médio.  

O ensino de Ciências escondia a ideologia desenvolvimentista, o método 

da investigação científica era bastante formal baseado em definições, 

deduções, equações, experimentos que na grande maioria ilustravam 

resultados que já eram conhecidos. Essa metodologia levou muitos alunos a 

desistirem de fazer os cursos de Ciências porque eles se tornavam cursos 

extremamente difíceis (CHASSOT, 2004; BIZZO, 2002).  

Na década de 70, houve um grande questionamento sobre qual 

realmente seria o objetivo do Ensino de Ciências: formar cientistas ou 

cidadãos. Várias propostas surgiram visando melhorar o Ensino de Ciências: 

defendeu-se um ensino que permitisse ao aluno aprender os conhecimentos 

científicos e utilizá-los para resolver problemas do seu cotidiano, capazes de 

intervir em problemas sociais (FROTA-PESSOA,1987; KRASILCHIK, 2000). 

O reconhecimento social das Ciências partiu de cientistas que 

acreditavam que o conhecimento deveria estar baseado na observação e na 

racionalidade, na maneira científica de pensar e agir evitando utilizar religião ou 

política nas discussões. A partir do momento em que a Ciência e a Tecnologia 

são reconhecidas pela economia e pela sociedade, o ensino de Ciências passa 

a ser admitido nas escolas com a criação de unidades autônomas que tinham 

como meta a profissionalização para o ensino e para a prática profissional em 

áreas como Física, Química e Geologia (CANAVARRO, 1999 apud NARDI, 

2005). 

No Brasil não era diferente, na década de 60, o país passava por um 

período de industrialização, as decisões curriculares no ensino de Ciências 

eram centralizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com influência 

preponderante da política americana na política educacional brasileira.  

Em 21 de dezembro de 1961 foi criada a Lei 4.024 de Diretrizes e Bases 

da Educação que descentralizou as decisões antes tomadas pelo MEC e o 

ensino de Ciências teve sua participação ampliada no currículo escolar, 

passando a ser disciplina obrigatória a partir do 1º Ano ginasial 

(correspondente ao atual 6º Ano do ensino fundamental). As disciplinas de 
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Física, Química e Biologia oferecidas no Científico (uma das áreas do atual 

ensino médio) sofreram um aumento em sua carga-horária, pois acreditava-se 

que essas disciplinas seriam capazes de desenvolver um espírito crítico 

através do exercício do método científico (FROTA-PESSOA, 1987; 

KRASILCHIK, 2000; WALDHELM, 2007). 

Em 1964 com a ditadura militar o cenário político e econômico do país é 

alterado e o papel social da escola também. A Lei 5.692 (LDB de 1971) 

redefiniu as bases da educação no país e passou a orientar as mudanças e 

propostas de reforma ao ensino de Ciências que passaria a ter suas disciplinas 

com caráter profissionalizante. Durante esse período aconselhava-se a 

substituição do método expositivo de ensino pelo método ativo (a utilização dos 

laboratórios) para formação científica e de qualidade.  

Na década de 70, percebe-se a interferência mais direta dos Estados 

Unidos na política educacional brasileira, influenciada pela visão empirista, que 

acreditava que as teorias eram originadas a partir da experimentação, com 

observações seguras e a neutralidade dos cientistas. Preconizava-se que os 

estudantes vivenciassem o método científico, vissem a Ciência como uma 

atividade neutra dominada apenas por um grupo de especialistas que a 

supervalorizava, assumindo o conhecimento científico como único e universal 

(MACEDO, 2004). 

O que se difundia nas escolas é que o ensino de Ciências (com enorme 

quantidade de leis e fatos) servia apenas para ser memorizado e utilizado 

posteriormente em uma resolução de um problema com etapas demarcadas 

que permitiriam ao estudante pensar e agir cientificamente. Nesse tipo de 

ensino, há aqueles que afirmavam que a experimentação permitiria aos 

estudantes a realização de pesquisas, desenvolvimento de habilidades 

científicas, tomada de decisões, resoluções de problemas (FROTA-PESSOA, 

1987). 

Krasilchik (2000) trata esse período como contraditório, por mais que a 

LDB de 1971 valorizasse as disciplinas científicas, a aquisição de 

conhecimentos atualizados e a vivência dos métodos científicos, as aulas de 

Ciências só serviam para demonstrar as teorias expostas em sala de aula 

motivando os alunos por meio de cores e experimentos rápidos. Aqui a 
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experimentação é vista apenas como uma forma de confirmar as leis e as 

teorias científicas (FROTA-PESSOA, 1987). 

Na década de 80 passou-se a questionar a neutralidade científica, 

reconhecendo que as explicações científicas eram construídas a partir de uma 

ideologia, crença e valores de um cientista durante um processo de 

investigação, passando-se a enfocar a Ciência e a Tecnologia como processos 

sociais. Desta forma, ficou estabelecido que o estudante também poderia fazer 

uma interpretação crítica do mundo em que vive a partir de sua maneira de 

pensar e agir sobre diferentes realidades (FROTA-PESSOA, 1987; 

WALDHELM, 2007). 

A partir dessas transformações passou-se a admitir que a Ciência e a 

Sociedade não se limitam a aspectos internos da investigação científica, mas 

também com aspectos políticos, econômicos e culturais. Os problemas 

científicos e tecnológicos passaram a ter maior flexibilidade interpretativa e 

passou-se a valorizar conteúdos científicos que fossem relevantes às suas 

vidas a partir da identificação de problemas locais ou globais, buscando 

soluções para os mesmos (WALDHELM, 2007). 

Em 1996 foi revogada a LDB de 1971 e aprovada a atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação nº 9394 que estabelece que: “§ 2o A educação 

escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” (BRASIL, 

1996). A partir de então, um dos objetivos do ensino de Ciências é fazer uma 

relação das pesquisas científicas com a geração das tecnologias e seus 

possíveis impactos na sociedade. Para isso, vemos que é necessário formar o 

licenciando para que ele contribua de maneira significativa com a educação 

científica e que seja capaz de auxiliar seu aluno na construção de um 

conhecimento científico que esteja relacionado com a sua sociedade.  

Nos últimos anos dobraram-se as iniciativas em implementar Políticas 

Públicas para a formação do professor, formação esta, que deve preparar o 

professor para o exercício profissional na escola contemporânea (GATTI, 

2008).  

O profissional ainda recebe pouca atenção e muito desmerecimento, 

prova disso é o grande número de vagas remanescentes para professores de 

diversas áreas em instituições públicas de ensino. A docência, seja pelo 

salário, pelas condições de trabalho e/ou formação/qualificação são pouco 
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atrativas, ainda mais para o público jovem. Em nossa instituição não é 

diferente, em relação ao curso de Licenciatura em Biologia: percebe-se a forma 

desgastada de ensinar, conhecimento passado de forma fragmentada e linear, 

faltando estruturar o currículo de forma que se contemple a aprendizagem 

significativa. Neste desafio diário enxerga-se no PIBID um programa que 

fortalece a identidade docente, antecipando vínculos entre os futuros 

professores e as experiências práticas com caráter inovador. 

 

3.1.1 O Ensino de Ciências e a Experimentação 

 

A experimentação sempre teve um papel importante na consolidação 

das Ciências Naturais no século XVII. As leis formuladas deveriam passar pela 

triagem das “[...] situações empíricas propostas, seguindo uma lógica 

sequencial de formulação de hipóteses e verificação de consistências” 

(GIORDAN, 1999, p. 44). A relevância das atividades práticas é destacada por 

muitos pesquisadores Giordan (1999); Hodson (1994); Gil-Perez (1991); 

Miguens; Garrett (1991); Silva; Zanon (2000) que chamam a atenção para as 

impressões dos professores relativas às experimentações e demonstram a falta 

de clareza sobre qual seria o papel da experimentação na aprendizagem dos 

alunos. 

Hodson (1994) traz uma discussão acerca do trabalho experimental, 

para este autor o mais importante em uma aula experimental é o desafio 

cognitivo que o experimento pode oferecer e não apenas o manuseio de 

vidrarias ou materiais de laboratório. Ainda nesse contexto, Silva e Zanon 

também destacam a concepção de alguns professores da experimentação 

como uma “mera atividade física dos alunos, em detrimento da interação e da 

atividade prioritariamente cognitiva” (2000, p. 120). As autoras chamam a 

atenção para a visão que muitos professores ainda têm de que a função da 

experimentação é comprovar teorias no laboratório, seguindo os passos do 

método científico pautado em etapas sequenciais (proposição de hipóteses, 

experimentação e comprovação ou não das hipóteses). Mas, numa visão mais 

contemporânea, o Ensino de Ciências deve possibilitar ao aluno o acesso ao 

conhecimento, valorizando-o como sujeito, interagindo com o mundo e 

contribuindo com a formação de futuros cidadãos. 
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Mas, o ensino de Ciências ainda apresenta inúmeras limitações que vão 

desde as aulas essencialmente expositivas, pouca ou quase nenhuma 

experimentação, ausência de contextualização, distanciamento dos fenômenos 

naturais e relação com o cotidiano. Por mais que os professores tentem, as 

aulas continuam com as mesmas características: expositivas, centradas no 

professor e no que diz respeito ao Brasil, com o livro didático como único 

recurso e com a reprodução de metodologias tradicionais. Nesse contexto 

concorda-se com Hodson (1994) que afirma que o modo eficaz de se aprender 

as Ciências Naturais é estudando-a de maneira crítica, a experimentação não 

pode estar pautada em mera reprodução/comprovação de teorias, tendo em 

vista que a prática proporciona ao aluno que ele interprete, compreenda e 

re(signifique) o que foi proposto. Para isso, a prática deve ser realizada de 

forma adequada que favoreça o desenvolvimento da aprendizagem. 

Hodson (1994) também faz uma crítica aos problemas deixados pelo 

método de aprendizagem pela descoberta impulsionado nos 60 e que serviu 

como base para reivindicações de que os alunos são motivados por meio de 

experimentações e que estes métodos estariam mais próximos das formas 

naturais de aprendizagem da criança. Para Kirschner (1992) apud Hodson 

(1994) essas suposições surgiram a partir de uma má interpretação do trabalho 

de David Ausubel sobre aprendizagem mecânica e significativa que acabaram 

sendo igualados aos métodos de aprendizagem repetitivos, transmissão-

recepção e métodos de aprendizagem significativas baseados na descoberta.  

Para eles, a visão da ciência promovida pela aprendizagem através da 

descoberta foi totalmente distorcida com base em uma série de suposições e 

equívocos sobre a prioridade e a certeza das observações.  

Outro destaque no texto de Hodson (1994) está relacionado à 

reprodução de técnicas (experimentação, roteiros) por parte dos professores 

derivada de suas próprias experiências de aprendizagem nos cursos 

superiores de formação. Em seu trabalho as autoras Silva; Zanon (2000), 

afirmam que parte dos professores ainda não sabe qual é o objetivo da 

experimentação, dedicando a maior parte para a metodologia e um curto 

período (caso ele exista) para a reflexão. 

Silva e Zanon (2000) corroboram com Hodson (1994) quando afirmam 

que a experimentação em Ciências está escassa e inadequada, as aulas 
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seguem roteiros e nada pode dar errado para não fugir do controle do 

professor. As atividades experimentais são utilizadas em sua grande maioria 

para ilustrar as teorias e não promovem um aprendizado significativo, relevante 

e duradouro.  

 

Quando um professor encara a ciência com a visão “do 
verdadeiro, do definitivo, do certo”, ele vai exigir que seu aluno 
reproduza tal visão, apresentando (e assumindo que há) uma 
única resposta verdadeira/correta para qualquer questão que 
lhe for posta. Por isso é importante que sejam desenvolvidas 
formas de como superar essa concepção de ciência 
pretensamente neutra, objetivista, empiricista, quantitativista, 
cumulativa, linear, elitista, sobre-humana, a-histórica, ainda tão 
presente nos contextos escolares (SILVA; ZANON, 2000, p. 
122). 

 

Segundo Hodson (1994) se este objetivo não estiver claro o professor 

não conseguirá conduzir a experimentação de forma adequada e alcançar o 

real objetivo: “o desafio cognitivo”. Essas e outras situações contribuem com a 

desmotivação dos alunos que não conseguem atribuir significado ao que é 

ensinado. 

O discurso da motivação é outro destaque no texto de Hodson (1994) 

que ainda é muito utilizado por professores para justificar a aplicação de aulas 

práticas, mas, para o autor o que se vê frequentemente são trabalhos práticos 

que dão lugar à compreensão incoerente e distorcida da metodologia científica. 

Ainda há professores que acreditam que a experimentação no ensino de 

Ciências tem seu papel pautado em solucionar o problema do ensino. Pensam 

a experimentação como ferramenta facilitadora de aprendizagem, capaz de 

desenvolver habilidades para manuseio de aparelhos científicos, aprendizagem 

de conceitos, leis e princípios (BEHRSIN; SELLES, 2001). 

Ultimamente, a experimentação tem-se apresentado como uma 

ferramenta capaz de contextualizar e trazer a Ciência para perto do aluno, 

articulando a teoria e a prática. Parte dos alunos imagina a Ciência como algo 

distante da sua realidade, cabe ao professor fazer com que o aluno perceba 

que a Ciência faz parte de tudo. No Ensino Fundamental trabalha-se as 

ciências naturais como um todo (Química, Física, Geociências e Biologia). Para 

tanto deve haver uma contextualização do conhecimento científico tratando-o 

com proximidade ao contexto do estudante, essa atitude pode 
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favorecer/facilitar a compreensão do aluno e tornar o ensino de ciências mais 

significativo. 

Ao analisar as propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

para o ensino de Ciências fica perceptível à contraposição à memorização de 

nomes, de fórmulas, de informações como algo externo à realidade do 

estudante. 

 

É importante, portanto, que o professor tenha claro que o 
ensino de Ciências Naturais não se resume na apresentação 
de definições científicas, como em muitos livros didáticos, em 
geral fora do alcance da compreensão dos alunos. Definições 
são o ponto de chegada do processo de ensino, aquilo que se 
pretende que o estudante compreenda e sistematize, ao longo 
ou ao final de suas investigações (BRASIL, 1998, p. 28). 

 

A experimentação é importante não porque as Ciências (Química, Física 

e Biologia) são experimentais, a experimentação tem que ter um papel 

pedagógico e é importante a problematização da realidade e sua compreensão 

a partir da relação com os conhecimentos existentes nas várias áreas do 

conhecimento. 

A proposta de orientação didática tratada aqui como problematização 

(situação-problema específica) é tratada pelos PCN de Ciências, como 

recomendação para o processo de ensino e aprendizagem através de uma 

metodologia participativa que valorize o conhecimento prévio do aluno no 

ambiente escolar. 

É necessário criar condições para que o aluno tenha acesso ao saber 

que pode ser construído socialmente e que seja reconhecido como 

fundamental para o exercício de sua cidadania. Nesse caso a problematização 

é uma proposta de orientação didática que favorece a resolução de situações-

problema no processo de ensino e aprendizagem e no cotidiano dos alunos 

(MACHADO, 2013). 

Para os autores Freire (1997) e Machado (2013) um processo 

problematizador deve provocar no aluno uma curiosidade cada vez maior, que 

leve o mesmo a se tornar sujeito da própria aprendizagem. O professor tem o 

papel de problematizar as atividades propostas de forma que os alunos 

percebam a importância desta etapa na atividade científica. A experimentação 
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problematizadora deve estimular e provocar o desenvolvimento cognitivo de 

seus alunos despertando neles um espírito crítico e reflexivo que os auxiliem 

não apenas na compreensão de um fenômeno, mas em outras áreas do 

conhecimento.  

Santos e Infante-Malachias dizem que: 

 

[...] a problematização necessariamente tem de partir da 
realidade social dos estudantes e visa claramente à reflexão 
sobre os condicionantes de uma realidade a fim de transformá-
la. Portanto, a problematização não parte de problemas 
previamente definidos, mas surge da observação e do diálogo 
sobre a vida cotidiana (2008, p. 573). 

 

Para Freire (1997) o professor deve possibilitar a conscientização, 

lembrando que a formação básica visa à cidadania, o pensamento crítico e a 

intervenção humana, além de entender que como seres inacabados, estamos 

em constante desenvolvimento e reconstruindo saberes. 

A experimentação não pode ser encarada como um método (campo 

investigativo-científico ou aspecto comumente separado da teoria) e sim “[...] 

como uma prática, e uma prática é aprendida praticando-se” (Thompson, 1981, 

p. 129). De acordo com o ponto de vista deste autor o ensino não pode estar 

pronto antecipadamente, não há sentido em transmitir teorias para os alunos 

sem visar sua aplicação no porvir. 

Essas transmissões de teorias negam a educação e o conhecimento 

como processos de busca, em que não há criatividade e nem transformação. 

Em lugar de comunicar, o educador faz “comunicados” e os alunos recebem, 

memorizam e repetem (GUEDES et al, 2011). É importante construir 

coletivamente (professores-alunos) o conhecimento utilizando os dados 

advindos da prática. 

Pautando-se nas ideias de Paulo Freire, entende-se que a 

experimentação no ensino de ciências se apresenta como uma mediadora da 

reflexão crítica entre educador e educando. Para o autor a prática crítica 

envolve um movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o 

fazer (teoria-prática). Para ele, se ação e reflexão estiverem separadas a teoria 
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tornar-se “blá-blá-blá” e a prática sem o pensamento reflexivo um ativismo 

(FREIRE, 1987; FREIRE, 1997). 

Trabalhos desenvolvidos por Francisco Jr.. et al (2008); Ferreira et al 

(2009); Suart et al (2010); Galiazzi; Gonçalves (2004), em uma perspectiva 

mais problematizadora ou investigativa, destacam a participação efetiva do 

aluno que passa de observador e executor de tarefas pré-estabelecidas pelo 

professor a investigador e elaborador de hipóteses, planejador de estratégias 

de busca de informações em fontes variadas, ativo no processo de construção 

do conhecimento em interação com os colegas, o professor e outras pessoas 

do círculo de convivência. 

Com base nesta fundamentação filosófica desenvolvida por Paulo Freire, 

Delizoicov; Angotti e Pernambuco (2003) propõem a experimentação 

problematizadora em três momentos: Freire (1997) chama a atenção do 

professor para a não desvinculação entre a realidade do aluno e suas 

experiências de vida num primeiro momento de problematização inicial que 

consiste na imersão no contexto de vida dos alunos com o estímulo ao 

questionamento por parte do professor para verificar quais são as explicações 

e preconcepções que os alunos têm sobre um tema.  

É importante que o professor saiba diferenciar problemas científicos e os 

problemas cotidianos: os científicos têm como características descrição de 

conceitos e explicação da realidade e os problemas cotidianos partem do 

senso comum de cada individuo levando em consideração sua realidade física 

e cultural imediata. 

Ainda segundo os autores, em um segundo momento acontece à 

organização do conhecimento que valoriza não apenas a discussão e as ideias 

prévias, mas se ocupa do registro de ideias que estão sendo construídas pelos 

alunos à medida que colhem informações em fontes variadas, inclusive nas 

áreas das ciências relacionadas com o tema, ampliando/reformulando o 

conhecimento anterior.  

No terceiro e último momento pedagógico ocorre à aplicação do 

conhecimento diante de novas situações para verificar se os estudantes são 

capazes de mobilizar os saberes construídos diante de novos contextos 

apresentados. 
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A experimentação problematizadora vai além de uma simples 

investigação, pois ela faz com que o aluno utilize continuamente os objetos da 

linguagem (escrita, fala, imagens, sons) que são indispensáveis na construção 

de novas aprendizagens. Desta forma, as atividades experimentais 

problematizadoras podem ser utilizadas não só para trabalhar os conteúdos, 

mas também dinamizar as interações em sala de aula, além de propiciar a 

negociação de significados e o desenvolvimento de aprendizagens relevantes e 

significativas. O momento em que o aluno faz seus questionamentos é 

extremamente importante, alguns desses questionamentos podem vir envoltos 

em dúvidas e é justamente aqui que o professor pode fazer a mediação 

adequada. 

Durante a prática investigativa a curiosidade, argumentação, criatividade 

e busca por respostas são despertadas. Oportuniza-se aos alunos expressão 

de ideias, levantamento de hipóteses, argumentação. Por fim, a aproximação 

dos conteúdos teóricos e práticos acontece promovendo a compreensão dos 

processos das ciências. 

A revisão sobre o tema propõe que o professor não tem a função de 

fornecer explicações prontas, mas sim problematizar observações com seus 

alunos, reconhecendo a necessidade de outros conhecimentos para interpretar 

os resultados a que se chegou num determinado momento. 

 

3.1.2 Tipos de Experimentações 

 

As experimentações tornaram-se estratégias para diversificar as aulas 

no cotidiano escolar. Há uma dedução do senso comum em relacionar as 

experimentações com espetáculos, a quebra de rotinas de aulas teóricas, a 

prática para comprovação de teorias, e outras mais. A experimentação é uma 

atividade centrada no aluno, permitindo a ele ser autônomo, questionador, um 

ser capaz de elaborar, organizar e avaliar seus conhecimentos através da 

apropriação do conhecimento científico (HODSON, 1994). 

Mas, na literatura vemos várias críticas relacionadas ao trabalho 

experimental e como dito anteriormente Hodson (1994, p. 304) é um 

pesquisador que argumenta que o valor dos trabalhos práticos é superestimado 

no sentido em que os professores empregam as práticas como algo normal e 
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não como algo extraordinário, com a ideia de que servirá de ajuda para 

alcançar todos os objetivos de aprendizagem. Mas, contraditoriamente é 

subutilizado no sentido em que se exploram completamente seu autêntico 

potencial, sendo que muitas práticas que oferecemos estão mal concebidas, 

são confusas e carecem de valor educacional.  

Hodson (1994) e Gil-Perez (1991) identificaram que muitos professores 

acreditam que o método científico se comporta como uma receita capaz de 

resolver qualquer problema, o que contribui para gerar uma visão de Ciência 

deturpada nos alunos, e criticam o mau uso do método da redescoberta (muito 

propalado na década de 1960) em que se pretende que o aluno (re)construa 

sozinho os conceitos científicos através da prática. 

Para Miguens; Garrett (1991) os termos "trabalho prático", "atividades 

práticas", "o trabalho de laboratório", ou simplesmente "prática" são utilizados 

para representar a experimentação realizada pelos alunos nas atividades de 

sala de aula, no laboratório ou no campo. Essas atividades podem incluir 

demonstrações de experimentos exploratórios, experiências práticas, 

pesquisas, projetos que contêm uma série de atividades. A crítica dos autores 

está relacionada com a fé quase cega no trabalho prático que não manifestam 

os objetivos de uma experimentação, o desafio cognitivo. 

Para que essa atividade aconteça é necessário que o professor tenha 

algumas habilidades, tais como construir questões sobre o mundo natural e 

buscar respostas para essas questões. A atividade ainda envolve o aprender a 

observar, planejar, levantar hipóteses, realizar medidas, interpretar dados, 

refletir e construir explicações de caráter teórico. É importante salientar que 

essas habilidades não são trabalhadas simultaneamente, de uma única vez ou 

em uma única atividade. Aprender a investigar para alguns não é fácil (Schiei; 

Orlandi, 2009) e é necessário aprender a investigar, especialmente em um 

curso de formação de professores de ciências.  

Ainda nesse contexto Miguens; Garrett (1991) alegam que várias 

habilidades são necessárias ao professor: é importante escolher um 

experimento que facilite o desenvolvimento conceitual, que permita que os 

alunos compreendam aspectos particulares da Ciência, obtenham informações 

sobre a história, o desenvolvimento e o impacto social do que se está 

investigando. 
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Para Hodson (1994) é possível que um aluno tenha um conhecimento 

construído por ele por meio das interações, das experiências de aprendizagens 

informais que incluem televisão, filmes, publicidades, visitas a museus, um sítio 

etc. Para garantir que os estudantes tenham sucesso nas aulas de Ciências é 

importante conectar os conhecimentos prévios aos conteúdos trabalhados.  

Na experimentação problematizadora os estudantes são levados a 

interagir, explorar e experimentar o mundo natural e social. Aqui o professor 

age como um mediador inserindo seus alunos em um processo investigativo, 

envolvendo-os em uma aprendizagem colaborativa, construindo suas questões, 

elaborando suas hipóteses, analisando suas evidências, tirando suas 

conclusões e por fim comunicando seus resultados. Assim fica claro que a 

aprendizagem ultrapassa a mera execução de atividades, levando os alunos a 

compreenderem os significados e ampliando seus conhecimentos (CASTRO et 

al, 2008; GALIAZZI, 2000). 

As atividades experimentais não podem ser reduzidas a espaços físicos 

(salas de aulas e laboratórios) e podem admitir várias possibilidades, a saber: 

 

[...] de campo e de laboratório; de demonstração; de pesquisa; 
com filmes; de simulação no computador; com bancos de 
dados; de avaliação de evidências; de elaboração verbal e 
escrita de um plano de pesquisa, entre outros4. 

 

As atividades problematizadoras envolvem o aluno em todas as etapas e 

contribuem para o desenvolvimento dele nas mais variadas capacidades que 

serão fundamentais no seu futuro. O conhecimento científico não está pronto e 

acabado; a Ciência possui processos (relacionados à forma como os conceitos 

e teorias são utilizados e construídos) e produtos (novos conceitos e teorias, 

reformulações de teorias ou conceitos, além de fatos e artefatos tecnológicos). 

Essa construção irá ocorrer por meio da interação dos sujeitos (aluno-

professor) e destes com os objetos do conhecimento (GALIAZZI, 2000; 

GALIAZZI; GONÇALVES, 2004). 
                                                                 
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ 
CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA (CENFOP). Programa de Formação Continuada, 
2011. Curso “O ensino de Ciências por investigação”. p. 4. Disponível em: 
http://facos.edu.br/moodle27/pluginfile.php/28443/mod_resource/content/1/aposti la-ensino-por-
investigac3a7c3a3o%20%282%29.pdf. Acesso realizado em 10 de maço de 2014, às 00h52. 
 

http://facos.edu.br/moodle27/pluginfile.php/28443/mod_resource/content/1/apostila-ensino-por-investigac3a7c3a3o%20%282%29.pdf
http://facos.edu.br/moodle27/pluginfile.php/28443/mod_resource/content/1/apostila-ensino-por-investigac3a7c3a3o%20%282%29.pdf
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Giordan (1999) ainda destaca o papel da experimentação na construção 

do conhecimento científico através da Filosofia das Ciências. Seu trabalho é 

sustentado pelas contribuições filosóficas de Aristóteles, Francis Bancon, René 

Descartes, Galileu, Augusto Comte, Gaston Bacherlad e Marcos Antonio 

Moreira. O autor destaca a importância do professor conhecer as fases do 

pensamento científico para que se possa compreender como se constrói o 

conhecimento em sala de aula.  

 

3.2 Prática pedagógica nas perspectivas piagetiana, vygotskyana e 

ausubeliana 

 

A grande preocupação da maior parte dos professores no dia a dia da 

escola é com a prática pedagógica, e isso é compreensível e até legítimo 

porque afinal de contas os professores têm que lidar com o dia a dia dos seus 

alunos, preparar aulas, propor e corrigir exercícios, elaborar, aplicar e corrigir 

provas, etc. Há um acúmulo de tarefas que representam um perigo, o do 

professor se ater apenas à estas atividades que se tornarão rotineiras e o 

levará a não pensarem mais em sua prática pedagógica em um âmbito maior - 

o social - que dá sentido e sustentação a ela (SANTOS; INFANTE-

MALACHIAS, 2008).  

Falar em prática pedagógica implica em falar nos sujeitos, objetos de 

conhecimento e nas relações entre eles: precisamos pensar sobre o que 

fazemos, para que fazemos e como fazemos. Essas práticas têm como pano 

de fundo, concepções de ensinar e aprender que organizam o trabalho 

pedagógico. Exemplo: pensar que a criança precisa ter maturidade para se 

alfabetizar, para ler e escrever, ou seja, não adianta estimulá-la antes da hora, 

ou antes que esteja pronta para aprender, ou então, que se deve estimulá-la, 

pois é o ensino que deve promover o desenvolvimento, faz entrar em cena os 

métodos ou formas de ensinar (SANTOS; INFANTE-MALACHIAS, 2008). 

Quando se fala em experimentação no ensino de Ciências, três 

estudiosos e suas teorias podem contribuir grandemente para esta prática 

pedagógica: Jean Piaget com a epistemologia genética, Vygotsky com a 

perspectiva histórico-cultural e David Ausubel com a aprendizagem 
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significativa. Para esta discussão buscou-se analisar trechos de algumas obras 

que tratam sobre o assunto. 

A experimentação tem um papel de destaque nas ideias de Piaget sobre 

educação, para quem o individuo é caracterizado pelo o que de melhor 

consegue realizar. A principal questão de Piaget era: como se passa de um 

estado de menor conhecimento para um estado de maior conhecimento? Para 

ele a aprendizagem era construída internamente e dependia do nível de 

desenvolvimento do sujeito. Então, como o ser humano elabora os seus 

conhecimentos? (COLL, 1992; COLL; GILLIÉRON, 1987). 

Para responder a essa pergunta Piaget procurou estudar os processos 

de formação de pensamento da criança. Segundo ele, isso ocorre por meio da 

ação do sujeito com o meio, a essa visão damos o nome de visão interacionista 

da aprendizagem, onde conhecer é organizar, estruturar e explicar a partir das 

experiências a ação de cada um sobre o meio.  

O desenvolvimento cognitivo ocorre por meio dessas trocas e é 

estruturado internamente pelo sujeito, pelos processos chamados de 

assimilação e acomodação. Na assimilação, o meio é alterado para ser 

incorporado a partir do que você já conhece e na acomodação é o organismo 

que é alterado. Então, para este grande pensador, o processo de 

desenvolvimento depende de fatores internos que são conhecidos como 

processos mentais, dependem da maturação e das experiências com o meio 

(COLL; GILLIÉRON, 1987). 

Essa maturação se dá pela equilibração que seria a organização dessas 

atividades mentais a partir dos conflitos, chamados por ele de conflitos 

cognitivos que temos na interação com o meio. Por exemplo, quando um bebê 

não consegue pegar um objeto, ele tenta por um novo meio, e outro, até ele 

conseguir pegar. Ou seja, ele precisa puxar para pegar, ele quebra a 

resistência pelo aperfeiçoamento da técnica (pegar o objeto). Para Piaget, o 

desenvolvimento cognitivo ocorre por meio de estágios que são caracterizados 

por uma forma de agir e de pensar. Assim ele aponta quatro estágios 

principais: o sensório motor (dos 18 meses aos 2 anos), pré-operatório (dos 2 

aos 6 ou 7 anos), operatório concreto (dos 7 aos 11 ou 12 anos) e operacional 

formal (a partir dos 12 anos) para compreender as diferentes maneiras de 

pensar da criança nas diversas faixas etárias. 
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[...] no estágio formal as estruturas cognitivas dos alunos 
atingem o ápice do desenvolvimento tornando-se capazes de 
aplicar o raciocínio lógico a todos os tipos de problemas. Essa 
fase é caracterizada pelo raciocínio hipotético-deduzido e por 
uma busca de verificação de hipóteses. Segundo a teoria de 
Piaget, é nesse estágio que o aluno está mais propenso a 
entender e se interessar pelo processo científico e as 
conclusões retiradas do problema através de dados empíricos 
(MAIA et al, 2013, p. 2003).  

 

Em relação à prática pedagógica a abordagem piagetiana não é um 

método, inclusive os métodos passam a ser secundários, uma vez que se trata 

de um processo interno de construção do conhecimento. O aluno deve ser 

ativo, então, a aprendizagem é constituída internamente e depende do nível de 

desenvolvimento do aluno. O erro é visto como uma forma do professor 

analisar o tipo de raciocínio do aluno. Então, o erro é construtivo. 

Outro autor de destaque é Vygotsky, para quem a cultura é responsável 

pela tradução dos dados do mundo para o sujeito. O autor questiona as 

concepções idealistas e mecanicistas muito comuns em sua época e seus 

questionamentos são muito importantes para a compreensão do processo 

pedagógico relacionando o pensamento e a linguagem, o papel da instrução e 

o processo de desenvolvimento da criança. Para ele as funções psicológicas 

superiores como a linguagem, memória e o pensamento são formas que 

diferenciam o homem de outros animais e a relação entre o sujeito e o meio é 

sempre mediada por produtos culturais, ou seja, a relação com o mundo não é 

uma relação direta. 

Na abordagem histórico-cultural iniciada por este pensador o 

desenvolvimento ocorre no primeiro momento no plano social, nas relações 

sociais e, depois, no plano individual. No caso das aulas de Ciências, a 

realidade social e cultural do aluno deve ser considerada e a própria aula passa 

a ser vista como momento privilegiado de trocas simbólicas entre os 

participantes da aula e o conhecimento científico em questão, para que o aluno 

se aproprie dos significados científicos e os compartilhe com os outros. O aluno 

não cria conceitos, mas se apropria desse modo é na relação com o outro que 

a criança vai internalizando as formas culturais de perceber a realidade por 

meio da linguagem e das significações. Esse tipo de comportamento implica a 
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participação do outro na resolução de algumas tarefas, ou seja, valorizando-se 

a transmissão sociocultural (SANTOS; INFANTE-MALACHIAS, 2008). 

Quais as implicações dessa teoria para a prática pedagógica? Se o 

desenvolvimento acontece pela internalização de modos culturais de pensar e 

agir, como seria então no espaço escolar, a experimentação?  

Devemos pensar em desenvolvimento e aprendizagem na perspectiva 

de fazer junto, de compartilhar, ou seja, tanto o desenvolvimento quanto a 

aprendizagem caminham juntos, um impulsiona o outro. Para Vygotsky, a 

aprendizagem provoca desenvolvimento e é justamente aí que o autor traz um 

conceito importante, chamado de zona de desenvolvimento proximal que é a 

capacidade de alcançar resultados com a ajuda do outro; os processos de 

elaboração do pensamento são compartilhados e o professor é visto como um 

mediador do processo. O papel do diálogo entre os participantes da aula, 

especialmente no caso da experimentação se destaca, para que haja 

apropriação de conceitos importantes, compreensão dos objetivos das tarefas, 

interação com pessoas mais experientes e com maior conhecimento dos 

conteúdos culturais que se quer ensinar, entre outras (OLIVEIRA, 2010). 

Para Ausubel, a aprendizagem ocorre por meio da associação de 

conteúdos na estrutura cognitiva. O novo conteúdo se conecta a um 

conhecimento específico, que ele denomina subsunçor, este por sua vez 

servirá como uma âncora para a nova informação. Se não houver esse 

subsunçor não haverá uma relação com o novo conhecimento, sendo assim, a 

aprendizagem não será significativa, esta por sua vez se tornará uma 

aprendizagem mecânica o que muitas vezes denominamos de memorização 

(MOREIRA, 1999). 

Para que a aprendizagem seja significativa o professor deve valorizar os 

conhecimentos prévios dos alunos. A experimentação é um método que 

permite aos alunos externarem as suas compreensões que podem vir a ser um 

subsunçor. A partir disso, o professor perceberá o que o aluno sabe e o que ele 

deve saber. 

As teorias dos três autores trazem uma compreensão relativamente 

diferente sobre a aprendizagem e a construção do conhecimento. A visão 

piagetiana é uma visão mais universal do desenvolvimento humano, por meio 

de estágios onde os fatores internos são preponderantes e assim a 
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aprendizagem depende do desenvolvimento, mas se dá na interação do 

indivíduo com os objetos de aprendizagem a partir de conflitos cognitivos entre 

o conhecimento prévio e o novo. A corrente iniciada por Vygotsky traz uma 

visão mais singular do desenvolvimento e enfatiza o papel da cultura (do meio 

social) a partir das relações sociais e assim a aprendizagem impulsiona o 

desenvolvimento e ambos são indissociáveis, quanto mais aprendizagem mais 

desenvolvimento. A corrente ausubeliana por sua vez destaca dois tipos de 

aprendizagem: a significativa (que é mais duradoura) e a mecânica (ou 

memorização), mas ambas são vistas como complementares. Para que a 

aprendizagem significativa ocorra o conhecimento prévio do aluno deve ser 

conhecido, assim o professor poderá propor situações para que o aluno 

construa ou reconstrua seu conhecimento. 

Entretanto, para todas estas, a experimentação tem um papel importante 

no processo de aprendizagem e desenvolvimento de funções especificamente 

humanas, mais especificamente no pensamento, na linguagem e na relação 

com o outro. 

 

3.3 Formação de Professores  

 

Os cursos de licenciatura no país preveem disciplinas teóricas, estágios 

de observação e de prática de ensino. Entretanto, durante a formação as 

atividades de cada um destes componentes curriculares podem se dar de 

forma isolada, de modo que nas disciplinas teóricas não se leva em conta a 

forma como os conteúdos científicos nelas tratados podem ser ensinados em 

diferentes níveis de ensino ou nos estágios não se considera referenciais 

teóricos e os conteúdos estudados nas disciplinas. O que predomina nas 

licenciaturas é uma imensa separação entre teoria e prática.  

A formação fornecida pela instituição de ensino ainda é insuficiente para 

contemplar uma formação sólida. As 400h de prática de ensino que devem ser 

contempladas como componente curricular, previstas na Resolução do 

Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno - CNE/CP nº 02, de 
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19.02.20025 e as 400h de estágio ainda podem ser insuficientes para permitir 

ao aluno um contato mais profundo com a prática docente, se não houver 

maior integração entre os vários componentes curriculares do curso. 

Diferentemente do estágio, o PIBID acaba inserindo seus participantes 

no contexto escolar mais cedo e por mais tempo, permitindo a observação da 

escola, dos professores, dos alunos, dos materiais, da instituição de ensino, do 

processo de aprender-ensinar e ensinar-aprender, bem como criando 

condições para uma reflexão da prática pedagógica e da realidade na qual a 

escola está inserida. 

O programa pode permitir maior integração entre teoria e prática 

docente, pois além da prática vivenciada na escola o programa promove 

encontros, reuniões com os coordenadores e supervisores para discussões e 

avaliações das ações planejadas e desenvolvidas. 

Antonio Nóvoa ressalta alguns dos inúmeros problemas que a formação 

docente vem sofrendo e nessa perspectiva o PIBID ajuda a solucionar. O 

principal deles se refere à formação em nível superior que se tornou obrigatória 

na maioria dos países, pois a graduação aliada ao distanciamento das práticas 

pedagógicas, tornou o professor mais teórico e acadêmico: à medida que 

exigiu-se do professor uma qualificação mais embasada teoricamente, a sua 

prática distanciava-se da sala de aula e Nóvoa conclui que: 

 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 
conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um 
trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de 
(re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por 
isso é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao 
saber da experiência (NÓVOA, 1992, p. 13). 

 

Segundo o autor a formação de professor deve ser aliada a prática, não 

se deseja que a profissão de professor regrida as bases anteriores, às bases 

teóricas e científicas são importantes, mas não podem ficar distantes da 

prática. 

                                                                 
5 Resolução do Conselho Nacional de Educação. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf. Acesso realizado em: 25 de maio de 
2014, às 16h11min. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf
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Para Nóvoa (1992) a colaboração, a interação no interior da profissão 

docente é o grande desafio da formação de professores. O autor resgata a 

importância de que a formação de professores seja uma co-formação, ou seja, 

uma formação com o outro, com outros colegas, com alunos, que possam por 

meio do diálogo construir novas maneiras de ensinar, aprender, novas 

maneiras de organizar a escola. 

 

A mudança educacional depende dos professores e da sua 
formação. Depende também da transformação das práticas 
pedagógicas na sala de aula. Mas hoje em dia nenhuma 
inovação pode passar ao lado de uma mudança ao nível das 
organizações escolares e do seu funcionamento. Por isso, falar 
de formação de professores é falar de um investimento 
educativo dos projectos de escola (NÓVOA, 1992, p. 17). 

 

A formação continuada deve estar alinhada aos interesses da escola e 

deveria haver maior aproximação entre a instituição formadora e a escolar, de 

modo que, se não houver uma interação entre esses dois mundos não será 

possível à formação de um verdadeiro professor. Precisamos de escolas que 

estejam bem dotadas, escolas onde se façam pesquisas, se faça reflexão, se 

faça inovação. O distanciamento da universidade e da escola afeta diretamente 

a formação de professores, estes por sua vez saem despreparados para os 

desafios reais. 

 

Creio que esta ideia é crucial no quadro da formação contínua, 
sobretudo porque não há ainda uma tradição que condicione as 
práticas e os modelos a implantar. É preciso fazer um esforço 
de troca e de partilha de experiências de formação, realizadas 
pelas escolas e pelas instituições de ensino superior, criando 
progressivamente uma nova cultura da formação de 
professores (NÓVOA, 1992, p. 19). 

 

O processo de formação de professores deve vir acompanhado da 

valorização do professor, de um maior prestígio da profissão, pois, não tem 

como se falar de formação de professores sem falar das escolas, da 

valorização de professores, da carreira docente, entre outros. 

Outro autor que também analisa a formação de professores e a sua 

relação com a escola é Paulo Freire (1997), que traz contribuições aos 
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professores sobre os saberes que ele considera importante para a prática 

pedagógica. O autor inicia fazendo referência à autonomia, ele também fala 

sobre a relação professor e aluno - a educação se materializa na relação 

professor e aluno - e destaca o papel do professor. 

 

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu 
gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais 
precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; o professor que 
ironiza o aluno, que minimiza, que manda que "ele se ponha 
em seu lugar" ao mais tênue sinal de sua rebeldia legitima, 
tanto quanto o professor que se exime do cumprimento de seu 
dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à 
experiência formadora do educando, transgride os princípios 
fundamentalmente éticos de nossa existência (FREIRE, 1997, 
p. 35). 

 

O professor pode ser um bom pesquisador, mas não será um bom 

professor sem a figura do aluno, ambos são sujeitos ativos no processo de 

ensino-aprendizagem, não se reduzindo a objeto um do outro, ensinar não é 

simplesmente transmitir conhecimento/conteúdo, o professor não é o que 

ensina e o aluno não é o que aprende, ambos aprendem juntos. 

Freire (1997) tem como foco indicar quais são as exigências do processo 

de ensino, quais são direcionadas ao professor. O grande ponto a se analisar é 

a criticidade, pois ensinar exige criticidade tanto do professor quanto do aluno, 

quanto mais criticamente se exerce a capacidade de aprender, tanto mais se 

constrói e desenvolve curiosidade epistemológica, sem a qual não alcançamos 

o conhecimento do objeto. “Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos 

move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não 

fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos” Freire (1997, p. 18). 

Ao se falar em curiosidade epistemológica, fala-se em um processo de 

engajamento do sujeito que compreende as etapas de busca pelos 

fundamentos científicos que amparam os objetos de ensino-aprendizagem. Á 

medida que tal curiosidade confere maior rigor e consciência ao processo, esta 

etapa vai ganhando criticidade cada vez maior. Essa curiosidade não diz 

respeito apenas à observação do objeto, a memorização de um conteúdo ou de 

uma fórmula, é uma dúvida gerada sobre o objeto estudado, um olhar 



49 

 

 

desconfiado em busca de novos desafios, aprendizados a partir da pesquisa 

quando se está diante do objeto de ensino (FREIRE, 1997).  

Paulo Freire fala também sobre a rigorosidade do método, a fidelidade 

do professor com os princípios de ensino. Ensinar exige pesquisa e a pesquisa 

traz estímulos e desafios ao aluno, tirar o aluno de sua zona de conforto para 

que ele repense tudo aquilo que está ao seu redor, desenvolve-se assim a 

capacidade crítica do aluno. É justamente isso que nos leva a busca pelo novo, 

a partir do diálogo, problematização, contextualização e não da memorização. 

A relação entre professor e aluno deve ser uma relação horizontal e não 

imposta. Mizukami (1986) fala sobre essa relação: 

 

[...] O professor procurará criar condições para que, juntamente 
com os alunos, a consciência ingênua seja superada e que 
estes possam perceber as contradições da sociedade e grupos 
em que vivem. 
Haverá preocupação com cada aluno em si, com o processo, e 
não com produtos de aprendizagem acadêmica padronizados. 
O diálogo é desenvolvido, ao mesmo tempo que são 
oportunizadas a cooperação, a união, a organização, a solução 
em comum dos problemas (MIZUKAMI, 1986, p. 99). 

 

O diálogo é um canal de comunicação, que permite ao aluno se 

expressar, há consideração e compreensão dos saberes construídos pelos 

alunos em suas comunidades (FREIRE, 1987; ZABALA, 2002; MIZUKAMI, 

1986; VASCONCELLOS, 1995).  

Ensinar exige estética e ética, o aluno precisa receber educação moral. 

Esse tipo de educação é importante, pois dentro da ética e da moral temos 

valores, modos de pensar e agir, a responsabilidade, humanidade, que 

influenciam na atitude do aluno. 

 

Não é possível pensar os seres humanos longe, sequer, da 
ética, quanto mais fora dela. Estar longe ou pior, fora da ética, 
entre nós, mulheres e homens, é uma transgressão. É por isso 
que transformar a experiência educativa em puro treinamento 
técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano 
no exercício educativo: o seu caráter formador (FREIRE, 1997, 
p. 18). 
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O pensar do aluno deve estar relacionado aos princípios éticos e isso 

também é responsabilidade do professor. Ensinar exige exemplo, o professor 

deve ser o exemplo de seu aluno e se autoavaliar. “Quem pensa certo está 

cansado de saber que as palavras a que falta corporeidade do exemplo pouco 

ou quase nada valem. Pensar certo é fazer certo”. (FREIRE, 1997, p. 19).  

Não podemos exigir de nosso aluno o que não somos capazes de fazer. 

O aluno não lê, não escreve, não pesquisa, não exercita. O professor também 

não é leitor, não é escritor, não é pesquisador, não exercita. Assistimos a uma 

cobrança indiscriminada por parte de alguns professores, mas cabe aqui o 

questionamento: será que eu estou tão preparado quanto eu cobro do meu 

aluno?  

Isso tudo cria uma rede de competências acerca de ensinar e aprender 

cabe ao professor rejeitar a discriminação, valorizar a diversidade, defender a 

diversidade cultural. A discriminação ocorre de várias formas e isso tem se 

evidenciado nas salas de aula em preconceitos implícitos nas falas de alguns 

professores. Deve-se criar um ambiente para que o aluno se sinta a vontade na 

escola. 

Ensinar exige a consciência da realidade, a realidade desigual pode ser 

transformada para uma realidade de igualdade. Para isso, é necessária 

consciência, precisa-se saber o que dentro desta realidade promove 

desigualdade e refletir. Paulo Freire nos diz que devemos olhar, refletir e 

compreender para transformar, há uma necessidade do individuo de se 

reconhecer na sociedade e reconhecer a sua situação de dominado.  

O professor precisa refletir sobre sua prática a partir de uma 

autoavaliação, este é um processo de ensino dialético entre o fazer e o pensar 

o que fazer. Refletir sobre o que se produziu hoje para se transformar em algo 

melhor depois, assim é possível construirmos novos conceitos, novos padrões, 

novas realidades que superam as anteriores. Por isto fala-se cada vez mais da 

necessidade do docente ser um professor-pesquisador da prática, reflexivo das 

ações, do contexto e das possibilidades.  

A identidade pode ser construída coletivamente e individualmente. Ao se 

falar em experiências, destacam-se as situações informais, avaliar e considerar 

o que o aluno traz do seu dia a dia e também promover experiências 
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contextualizadas, possibilitando ao aluno falar sobre a realidade em que ele 

vive. Desta forma é possível promover e construir uma identidade cultural.  

Ensinar exige a consciência do inacabado, o homem, os conceitos, as 

aprendizagens, estão sempre se reconstruindo mais a educação é permanente. 

Bernadete Gatti analisou as ementas (pequenos resumos de cada 

matéria que são enviados ao Ministério da Educação para aprovação e 

homologação dos cursos) de mais de três mil disciplinas de cursos de 

licenciaturas em Pedagogia. Não muito diferente do curso de Pedagogia, em 

boa parte dos cursos de licenciaturas, as ementas não fazem muita menção 

aos conteúdos trabalhados em sala de aula, isso segundo a autora demonstra 

um grave problema, porque o professor sai da universidade sem saber qual é o 

currículo da educação básica.  

A pesquisa constatou que o desenvolvimento para a atuação em sala de 

aula é reduzido, até mesmo a palavra escola é uma raridade entre as ementas, 

mostrando que a Pedagogia está muito mais com característica de 

bacharelado, destinado à formação de pesquisadores e técnicos em educação 

do que com a tarefa de formar professores. Os cursos das áreas de Ciências 

não são muito diferentes, os professores saem sem a formação didática bem 

fundamentada, para ir para a sala de aula é necessário que o professor tenha 

esse repertório didático. 

Os cursos de licenciatura deixam a desejar em sua formação 

pedagógica, Gatti (2009) traz uma crítica sobre esta formação oferecida pelas 

universidades que se resume em formar o bacharel, pensador que domina as 

filosofias, há uma dificuldade em formar um profissional professor. Não se está 

aqui desmerecendo as ciências, elas são exaltadas e ditas como necessárias, 

porém deve haver um equilíbrio destes fundamentos com as metodologias que 

também tem seu fundamento antropológico, sociológicos, psicológicos etc. 

A situação da formação de professores no Brasil é dramática, a 

formação ainda é pautada na tradição científica do século XIX e demonstra 

claramente a crise nas licenciaturas que não conseguem mudar as suas 

estruturas. Um avanço destacado por Gatti (2009) é com relação as 

Resoluções 01 e 02 de 2002 do CNE que implicam em reformulações dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de licenciatura, buscando integrar a 

formação disciplinar com a formação prática na escola. O estágio deve 
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começar mais cedo do que vinha se praticando (geralmente nos dois últimos 

semestres), já na metade do curso, e a Prática de Ensino desde o início dos 

cursos. 

 

3.4 Os livros didáticos e as atividades práticas 

 

Diante desta deficiência de formação, os livros didáticos acabam sendo 

o maior ou único suporte sobre os conteúdos organizados que serão ensinados 

na escola e como devem ser tratados (indicam a forma como o professor deve 

planejar as aulas e tratar esses conteúdos com os alunos). Tudo isso é feito 

seguindo uma determinada concepção de aprendizagem, pois há diversos 

modos de pensar como o ensino deve acontecer, por isso que livros diferentes 

podem propor diferentes formas de trabalhar o mesmo conteúdo (CORREA, 

2000). 

Há livros que dão muita importância aos textos de leitura, outros aos 

exercícios e grande parte combina vários elementos ao mesmo tempo. Dada a 

situação econômica e social brasileira, o livro didático se tornou a única 

ferramenta de acesso a cultura de muitos estudantes e de muitos professores. 

Ainda é a ferramenta didática mais utilizada e, em alguns casos, tratada como 

a única e exclusiva ferramenta didática, mas, há vários outros recursos que 

podem ser aliados ao ensino de ciências, tais como as revistas de divulgação 

científica, jornais, e outros que funcionariam como excelentes materiais 

didáticos se incorporados no cotidiano escolar (CORREA, 2000; 

FRACALANZA, 2006).  

Podemos chamar de didático todos os livros que motivem a relação do 

aluno com o conteúdo escolar. Também são considerados didáticos os livros 

que apoiam a autonomia dos alunos, tais como, os dicionários, as 

enciclopédias, os livros ilustrados, que fornecem um amplo espectro de 

informações que podem ser relacionados pelos alunos. Há livros que trazem 

situações de aprendizagem a partir de um conteúdo estudado, o que 

chamamos de contextualização, e também as publicações que indicam outros 

livros e outros tipos de fontes sobre o mesmo tema (CORREA, 2000). 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é responsável por avaliar 

e disponibilizar os livros didáticos para professores e alunos da rede pública de 
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ensino. Esses livros, na maioria das vezes, são padronizados e não 

acompanham as mudanças e inovações que acontecem na educação 

(FRACALANZA, 2006). 

Muitos livros de Ciências trazem propostas de experimentação, com 

atividades de verificação de hipóteses, observação, investigação e podem ser 

classificadas como atividades de exploração, de construção de modelos e 

investigações. Propõem ações que implicam em reflexão e compreensão de 

fenômenos que tentam entender uma realidade. Para fins didáticos as 

atividades experimentais devem estar relacionadas ao conteúdo científico 

aliado a uma determinada situação da realidade, que será concretizada na 

execução dos procedimentos empíricos que permitem o questionamento dos 

referenciais científicos do assunto, o que se sabe sobre ele, identificar e 

controlar as variáveis (LOPES, 2004). 

A experimentação permite que sejam estudados e aperfeiçoados 

modelos teóricos que na maioria das vezes não são compreendidos pelos 

alunos. As várias situações possibilitadas pela experimentação, tais como: 

questionamentos, observações, levantamentos de hipóteses, permitem ao 

aluno um elo entre a teoria e a prática na construção de um novo 

conhecimento. 

 

Nesse sentido, é importante considerar que os fenômenos 
práticos do ensino de ciências não se limitam aqueles que 
podem ser criados e reproduzidos na sala de aula ou no 
laboratório, mas também materializados na vivência social e 
que permeiam as negociações de significado do ponto de vista 
dos alunos. Nesse sentido ultrapassa-se a dimensão do 
laboratório ao serem incluídas, nas interlocuções, vivências e 
ocorrências do mundo social, possibilitando que a forma como 
os conceitos estão funcionando nas relações sociais - inclusive 
como mediação dessas relações - possa ser experienciada 
pelos alunos (MACHADO, 1999 apud SILVA; ZANON, 2000, p. 
141). 

 

Por serem consideradas tão importantes para o Ensino de Ciências 

“Pesquisa e Experimentação” são um dos quesitos avaliativos propostos para a 

escolha do Livro Didático pelos professores, como destacam os trechos 

seguintes: 
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Pesquisa e experimentação: expõe a estratégia dos autores 
quanto ao trabalho com atividades práticas, as quais incluem a 
observação de fenômenos e a realização de experimentos.  
III. Pesquisa e experimentação 
18. São propiciadas situações de pesquisa, tanto coletivas 
como individuais, para questionamentos, observações, 
formulação de hipóteses, experimentação, coleta, análise e 
interpretação de dados, visando à construção progressiva 
e autônoma de conhecimentos? 
19. São propostos experimentos e práticas viáveis, com 
resultados confiáveis e possibilitando interpretações científicas 
válidas? 
20. Os experimentos e atividades de investigação científica 
são propostos dentro de riscos aceitáveis? A coleção alerta 
sobre esses riscos e recomenda claramente os cuidados para 
prevenção de acidentes na realização das atividades 
propostas? 
21. São propostas atividades de sistematização de 
conhecimentos, por meio de textos, desenhos, figuras, tabelas 
e outros registros característicos da área de Ciências? 
22. É sugerido que cada aluno tenha um caderno próprio para 
registro de atividades, com suas próprias palavras 
(anotações) e desenhos? 
23. É estimulado o emprego de tabelas, diagramas e gráficos 
ou similares como parte da apresentação de resultados de 
análise de atividades práticas e pesquisas? (BRASIL, 2009, p. 
9 e 13) (grifo nosso). 

 

Este documento deixa claro que um livro didático deve apresentar 

experimentos em uma perspectiva de ensino investigativo. Nos últimos anos 

várias pesquisas têm sido desenvolvidas para investigar as práticas 

experimentais presentes em livros didáticos e estas demonstram que boa parte 

dos livros didáticos procuram propiciar aos alunos o envolvimento com a 

atividade científica (GOLDBACH et al, 2009; PANARARI-ANTUNES et al, 

2009) 
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4 A ESPIRAL REFLEXIVA: RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Nesta seção, passamos a descrever e discutir os resultados obtidos ao 

longo da pesquisa de campo, realizada na forma de pesquisa-ação 

colaborativa em três etapas: diagnóstico / estudo da realidade, organização do 

conhecimento e aplicação do conhecimento aprendido. Embora estas três 

fases tenham se imbricado na prática, nesta seção faremos sua apresentação 

de forma mais didática, separadamente. 

 

4.1 Etapa 1: diagnóstico / estudo da realidade 

 

Além da revisão da literatura iniciada nesta etapa, em um primeiro 

momento, como previsto no projeto de pesquisa, foi feita a observação das 

práticas dos bolsistas, dentro e fora da sala de aula (reuniões no IFRO e 

encontros na escola Estadual de atuação dos bolsistas). 

 

4.1.1 A observação de reuniões e aulas ministradas pelos bolsistas 

 

Essas observações foram registradas em um diário de bordo, onde se 

registrou também conversas informais com os bolsistas, coordenadores e 

supervisoras do programa, sendo que alguns registros foram feitos também em 

gravações de áudio e vídeo, com apoio no memorial6 realizado pelos alunos do 

PIBID / Biologia. 

Os 15 bolsistas que participam da pesquisa atuam na escola Estadual 

de Ensino Fundamental de Médio Paulo de Assis Ribeiro no município de 

Colorado do Oeste, na qual existem três (3) supervisoras do programa que 

também são professoras na escola. No dia 18/03/2014, na primeira reunião 

oficial do PIBID, esses 15 bolsistas foram divididos em três grupos de cinco, 

cada grupo ficou sob a orientação de uma das supervisoras para dar início às 

atividades. 

                                                                 
6 O Memorial é uma ferramenta utilizada pelo Programa com a finalidade registrar por meio das 
narrativas, dos bolsistas os fatos memoráveis que acontecem durante as reuniões nas escolas 
e no IFRO. 
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Figura 3. Reunião para escolha das aulas práticas. 

 

Foto: a autora 
 

As aulas práticas eram realizadas de acordo com o turno disponível dos 

integrantes dos grupos, para que não houvesse choque de horários com a 

Instituição de Ensino dos acadêmicos. Antes do início das aulas práticas, o 

grupo fez uma visita ao Laboratório da escola para uma melhor interação com 

o ambiente (FIGURA 4).  

 

Figura 4. Visita ao laboratório da escola. 

 

Foto: a autora 

 

Os conteúdos relacionados às praticas foram estabelecidos pelas 

supervisoras do programa e pelas professoras das respectivas disciplinas da 

Escola. A organização dos grupos ficou estabelecida da seguinte forma: G1 - 

Turmas 8° e 1° ano - Professora Supervisora 1; G2 - Turmas 7° e 2° ano - 

Professora Supervisora 2; G3 - Turmas 6° e 3° ano - Professora Supervisora 3. 

O 9° (nono) Ano, com três turmas foi distribuído entre os 3 grupos para melhor 
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desenvolvimento das atividades. As aulas observadas foram apenas as de 

Ciências do Ensino Fundamental. 

Em uma reunião realizada antes do início das práticas, foi solicitado 

pelas professoras supervisoras do PIBID, que os estudantes fizessem um 

levantamento de aulas práticas e enviassem para as mesmas. 

 

TABELA 1. Relação dos conteúdos para experimentos (PIBID 2014).  
 

ANO/TEMA ANO/TEMA 
6º / O Sistema Solar; 

A estrutura do planeta terra; 

Tipos de rochas; 

A poluição do solo: destino do lixo, 

reciclagem, coleta seletiva; 

Compostagem; 

Água: estado físico; 

Composição do ar. 

7º / A vida na Terra; 

Interações ecológicas nos ecossistemas; 

Os biomas do Brasil; 

Os ecossistemas brasileiros; 

A diversidade dos seres vivos: evolução e 

classificação; 

Vírus e bactérias; 

Os protistas; 

Os fungos; 

Plantas; 

Animais vertebrados e invertebrados. 

8º / Células 

Tecidos; 

Alimentos e nutrientes; 

Sistemas em geral: digestório, 

circulatório, nervoso, respiratório, ósseo e 

muscular. 

9º / Átomos e moléculas (volume e 

massa); 

Estados físicos da matéria e as 

propriedades (mudança do estado sólido, 

líquido e gasoso) 

Substâncias e misturas; 

Separação de misturas; 

Funções químicas: ácido, base, sais e 

óxidos; 

Leis de Newton; 

Ondas e luz; 

Luz e visão 

Espelhos; 

Eletrização dos corpos; 

Magnetismo. 

 
Fonte: Coordenação Pedagógica da Escola 
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Os mesmos levaram em consideração a ementa das disciplinas de 

Ciências das séries destacadas anteriormente, fornecida pela coordenação 

pedagógica da escola. Neste momento também foram apresentados aos 

bolsistas os livros didáticos adotados pela Escola que também poderiam ser 

utilizados na pesquisa. Os roteiros de aulas práticas foram pesquisados, 

organizados e elaborados pelos alunos do PIBID, sob orientação das 

supervisoras do programa, ficando distribuídos conforme a (TABELA 1). 

Algumas dessas práticas experimentais aconteceram até junho do 

corrente 2014 (FIGURA 5), tendo em vista que essa programação deverá 

continuar ocorrendo no decorrer do ano letivo. 

 

Figura 5. Aula prática 6º ano. Estruturas da Terra 

 
Foto: a autora 
 

Nos primeiros experimentos observados foi feito um pequeno 

diagnóstico sobre a realidade escolar identificando os pontos positivos e 

negativos e os possíveis desafios que teríamos em uma futura intervenção. Em 

uma perspectiva crítica observou-se os experimentos realizados pelos bolsistas 

neste período (03/04/2014 a 30/06/2014), procurando-se analisar a elaboração 

destas aulas, o método utilizado para aplicar os experimentos, o conhecimento 

sobre o assunto, a relação dos bolsistas com os alunos, a receptividade dos 

experimentos pelos alunos, a utilização adequada das técnicas didáticas, entre 
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outros. Nesse período foi possível fazer várias reflexões que nos levaram a 

compreender um pouco mais sobre a prática (experimentação) que é realizada 

na escola, uma vez que, paralelamente, estávamos fazendo a revisão da 

literatura sobre o assunto. 

Constatou-se que todas as práticas realizadas pelos bolsistas eram 

classificadas por eles como ilustrativas, demonstrativas e até investigativas. 

Porém, por mais que eles tentassem fazer os experimentos de maneiras 

diferentes, as aulas acabavam, no final, centradas apenas na mera 

transmissão de um conteúdo relacionado, com apoio de algum material visual. 

Cabe destacar que durante as observações, mesmo os experimentos 

apresentando essa característica de mera transmissão, boa parte dos alunos 

recepcionaram de maneira muito positiva a realização dos mesmos. Os 

“experimentos” quebravam a rotina propriamente dita das aulas. 

Outro ponto a ser destacado é o comprometimento por parte dos 

bolsistas no planejamento e execução das aulas. Eles tinham a preocupação 

de estudar, planejar a aula e “passar” o conteúdo de cunho teórico o melhor 

possível e logo depois faziam a prática com a intenção de que se comprovasse 

o que já tinha sido ensinado. 

Todos os “experimentos” trabalhavam os conceitos já adquiridos em 

aulas anteriores, mas não tinha nenhum contato com a rede de significados 

dos alunos, chamada por muitos de preconcepções. Isso contraria o que vários 

estudiosos propõem atualmente: que “as atividades experimentais devem ter 

sempre presente a ação e reflexão”. A prática não pode se resumir apenas a 

uma mera reprodução, ela deve estimular e provocar o desenvolvimento 

cognitivo dos alunos despertando neles um espírito crítico e reflexivo que os 

auxiliem não apenas na compreensão de um fenômeno, mas em outras áreas 

do conhecimento (FREIRE, 1987; DELIZOICOV et al, 2003; GALIAZZI et al, 

2004; GUEDES et al, 2011). 

Nessa etapa percebemos a falta de clareza sobre o objetivo da 

experimentação que é destacado por Hodson (1994). Essas transmissões de 

teorias e práticas não significativas negam a educação e o conhecimento como 

processos de busca, em que não há criatividade e nem transformação.  

Nesse pequeno período de observação já foi possível constatar como é 

importante uma boa formação para o professor, pois esta formação se refletirá 
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na sua prática pedagógica. Nas reuniões que aconteciam no IFRO os bolsistas 

sempre eram impulsionados pelo coordenador a fazer uma reflexão sobre as 

práticas que estavam sendo vivenciadas.  

Todos os bolsistas apontavam as aulas práticas como estimuladoras, 

motivacionais, facilitadora de ilustração de conceitos passados em aulas 

anteriores e facilitadoras do ensino. Os licenciandos com quem trabalhamos 

possuíam uma visão muito longe do proposto pelos pesquisadores da área 

sobre o tema. É justamente aqui que vemos a importância de se trabalhar a 

experimentação durante a formação inicial do professor, os futuros professores 

devem aprender que a experimentação é uma atividade que precisa da 

interação do aluno (utilizando o diálogo) no processo. Várias ferramentas como 

observação, registro (na forma escrita ou em desenho), levantamento de 

hipóteses, organização do conhecimento fazem parte de uma experimentação 

e não apenas de um momento de comprovação de teorias. Essa primeira parte 

da observação foi extremamente relevante, pois também nos levou a refletir 

sobre a nossa prática docente. 

 

4.1.2 Perfil dos bolsistas do PIBID / IFRO que participaram da pesquisa 

 

Para saber mais sobre os discentes que participam do PIBID / IFRO e 

que participaram da pesquisa foi aplicado um questionário (APÊNDICE A), 

cujas questões tinham o objetivo de conhecer as características destes futuros 

profissionais da educação e desencadear a reflexão e discussão sobre suas 

concepções em relação à educação; ser professor; a escolha do curso; 

(in)satisfação com a licenciatura entre outras. 

A primeira parte do questionário (questões 1 a 10) recolheu informações 

relativas à faixa etária, gênero, naturalidade, residência, configuração familiar, 

formação acadêmica. Os participantes da pesquisa têm entre 18 e 32 anos de 

idade, cinco são do sexo masculino e 10 do sexo feminino. Os 15 declararam-

se solteiros, oriundos dos estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais e Ceará, seis residiam em área rural e nove em área urbana. No 

momento da aplicação do questionário, 7 residiam em Colorado do Oeste/RO, 

6 em Cabixi/RO e 2 em Cerejeiras/RO. Dez declararam não ter filhos, 2 

declararam ter (um com 4 filhos e outro com 1 filho), 3 alunos não declararam 
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se tinham filhos. Dez alunos afirmaram que moravam com os pais, 1 morava 

com os filhos, 1 morava com parentes e os outros 3 declararam morar com 

outras pessoas. Sobre a formação acadêmica apenas 1 declarou ter graduação 

em Gestão Ambiental, 2 não declararam e 12 estavam fazendo sua primeira 

graduação. 

A segunda parte do questionário (questões 11 a 15) teve como objetivo 

identificar algumas concepções dos bolsistas em relação à educação, ser 

professor, escolha do curso, (in)satisfação com a licenciatura, expectativas com 

o programa e perspectivas profissionais e serão analisadas na Seção 3.1.3. 

 

4.1.3 Concepções iniciais dos bolsistas 

 

As concepções em relação à educação e ser professor são 

apresentadas na (TABELA 2). 
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Tabela 2. Concepções dos bolsistas do PIBID sobre educação e ser professor 
B Resposta (Educação) Resposta (Ser Professor) 

1 É o ato de ensinar a alguém É uma profissão difícil, pois hoje as 
crianças não têm educação. 

2 Algo essencial e que precisa ser 
levado a sério cada vez mais. 

É ser exemplo, é ser prestativo. Ser 
professor é não se acomodar em relação à 
pesquisa, sempre buscando mais. 

3 O conjunto de saberes e transmitir 
saberes que transformam a 
personalidade podendo construir 
um ser crítico. 

Ser um educador está ligado na construção 
dos conhecimentos dos alunos agregando a 
eles valores e responsabilidades 
importantes. 

4 Fonte de transformação através da 
busca de conhecimento. 

Um ser transformador, com intuito de 
instigar o aluno a procurar conhecimento. 

5 É uma das bases para o 
desenvolvimento tecnológico e 
social, no entanto, percebe-se que 
há um grande descaso por parte 
do poder público. 

É ser um instrumento de transformação e 
conscientização social, por meio de uma 
prática de ensino que estimule a autonomia 
e a criticidade dos discentes. 

6 A educação é algo além do que se 
aprende na escola, é o 
conhecimento que adquirimos ao 
longo de nossas vidas colaborando 
com a valorização comportamental 
do indivíduo. 

É ser intermediador do aprendizado; 
colaborar para a formação do cidadão; é 
ensinar e aprender independente da área 
de trabalho, pois até uma criança ensina. 

7 Uma preparação para viver em um 
mundo em que existem diferentes 
classes, costumes e sociedade. 

É uma profissão que exige enorme 
flexibilidade de aprender do aluno. 

8 É importante para cada um de nós, 
fundamental para a convivência e 
necessária para melhorar a 
condição pessoal. 

É acima de tudo, ter uma boa formação e 
desejo de fazer o melhor que puder para os 
outros. 

9 É um processo inevitável e 
necessário para o 
desenvolvimento cultural e 
humano. 

Não somente uma profissão, mas precursor 
do ensino-educação, idealizador e gerador 
de indivíduos críticos. 

10 Não respondeu Uma profissão difícil, mas extremamente 
prazerosa. 

11 É ensinar e aprender, saber viver 
em uma sociedade de modos 
civilizados. A escola dá uma 
educação e a casa (pais, família) 
outra. 

O professor é nosso ensinador, no qual 
sem ele não chegaríamos a lugar nenhum. 

12 Algo essencial que se adquire no 
decorrer da vida e com as pessoas 
certas. 

É saber ensinar e ter um contato mais 
dinâmico com os alunos. 

13 Educação vai além de transmitir 
conhecimento e sim passar valores 
pra todos os alunos. 

Ser professor é uma das funções mais 
importantes, pois não importa qual a 
profissão o aluno terá, ele sempre passará 
por um professor. 

14 É tudo na vida de um indivíduo, 
pois é ela que dá subsídio para 
tornarmos cidadãos de valor. 

É compartilhar conhecimento. 

15 Educação é algo muito amplo, está 
relacionado com o meio em que 
vivemos. 

Ainda não sei ao certo o que é ser 
professor, pois a cada dia que vou pra 
escola e olho pra nossa prática a minha 
definição de professor muda. 
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As concepções dos bolsistas acerca da Educação revelam conceitos 

diferentes e divergentes, em alguns relatos o conceito de educação depende 

de várias relações dentro e fora da escola. Para a maioria (8) educar tem a ver 

com socialização: é transmitir conhecimento, principalmente valores, é formar 

pessoas, é mais do que levar informações. Em segundo lugar (5), aparece uma 

visão de educação como transformação, desenvolvimento cultural e pessoal 

que pode estar associado com a socialização ou não. Esta perspectiva 

aparentemente contraditória se aproxima da visão da sociologia da educação, 

segundo Sacristán; Pérez-Gómez (1998), que identifica duas funções sociais 

atribuídas à educação em nossas sociedades contemporâneas 

industrializadas, que se articulam dialeticamente. Uma delas é a socialização, 

entendida como a necessidade que toda cultura tem de transmitir para as 

novas gerações aquelas conquistas que não se transmitem geneticamente, 

como valores e normas de convivência, técnicas, saberes, artes e outros 

conhecimentos, necessários para a vida em sociedade. A esta visão estão 

associados os verbos de transmissão, instrução, reprodução, conservação, 

manutenção, adaptação. Outra função da educação em nossas sociedades é 

sua antítese, ou seja, a transformação ou mudança de status quo de uma 

cultura dominante que causa desigualdades, opressão e impedimento para o 

desenvolvimento de todos os homens e mulheres (humanização). 

 

A mesma tensão dialética que aparece em qualquer formação 
social, entre tendências conservadoras que se propõem 
garantir a sobrevivência mediante a reprodução do status quo e 
das aquisições históricas já consolidadas (socialização) e as 
correntes renovadoras que impulsionam a mudança, o 
progresso e a transformação, como condição também de 
sobrevivência e enriquecimento da condição humana 
(humanização), acontece de forma específica e singular na 
escola (SACRISTÁN; PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 21). 

 

Para outros dois estudantes, educação é uma atitude de busca de 

conhecimento e se dá ao longo de toda a vida. Um estudante ainda relacionou 

educação com mediação, isto é, algo que ocorre no relacionamento com outras 

pessoas. A educação e ensino são tratados como sinônimos e a literatura 

ensina que ambos dependem de socialização e aprendizagem. Entretanto, 

quando a aprendizagem ocorre no ambiente escolar, com intencionalidade e 
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fins educativos temos o ensino formal. Mas, o senso comum dificilmente 

distingue os dois conceitos. 

 

No senso comum, educação e ensino são tidos por sinônimos: 
ambos se reduzem à passagem de conhecimento - ainda 
quando se trate de valores ou atitudes. O importante é sempre 
o conteúdo, o educador é o simples provedor de 
conhecimentos e informações; e o educando, o mero 
receptáculo a tais conteúdos (PARO, 2008, p. 9). 

 

As concepções sobre Ser Professor demonstram que ainda não há uma 

identidade docente formada e em vários registros o professor aparece como o 

transmissor, ensinador, compartilhador, precursor, idealizador, gerador, 

transformador e instigador. Esses adjetivos também demonstram a dualidade 

da função social da escola: para alguns, se aproximando da concepção 

defendida por Demo, de que professor: “Não é transmissor de conhecimento, 

porque sua função não é instruir, mas educar, formar. Seu desafio socrático 

emerge com toda força: é de provocação, orientação, instigação, sobretudo de 

„cuidado‟” (2004, p. 75). Outros já têm uma visão mais tradicional de 

transmissor, que Becker relaciona com a visão empirista: “A aprendizagem, 

entendida como transmissão de conhecimento, constitui a marca registrada do 

empirismo” (1993, p. 144). 

Na concepção do B-15 fica claro que o programa está auxiliando na 

construção da concepção de ser professor a partir do processo de reflexão da 

prática pedagógica. 

“Ainda não sei ao certo o que é ser professor, pois a cada dia que vou 

pra escola e olho pra nossa prática a minha definição de professor muda” B-15. 

Algumas concepções são superficiais e/ou de senso comum, para ser 

professor conforme Nóvoa é preciso “[...] possuir conhecimento, revelar tacto 

pedagógico e assumir uma responsabilidade profissional plena” (2007, p. 27).  

Durante muitos anos o professor se consagrou como um transmissor de 

informações: cabia a ele levar aos alunos em doses homeopáticas os saberes 

inerentes àquela disciplina. O que se pretendia do professor era que ele 

expusesse seus saberes. Hoje esse contexto mudou, pois, o saber está na 

Internet, nas revistas, nas televisões. O professor perdeu a sua função de 
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transmissor de informação, cabe agora a ele um novo papel: desenvolver com 

os alunos habilidades de interpretação destas informações para transformá-las 

em conhecimento útil; estabelecer prioridades e relacionar os conteúdos de sua 

área com os problemas desafiadores da atualidade; ser o mediador na 

construção do conhecimento dos alunos. Mas, o professor continua tendo um 

importante papel na formação moral e ética das novas gerações e muitas 

respostas apontam nesta direção, atribuindo alto valor à profissão, mas 

admitindo que socialmente esta não vem mais tendo o prestígio de que gozava 

em outros tempos. 

Antes de participar do PIBID, sete bolsistas não desenvolviam nenhuma 

atividade remunerada. No que diz respeito à escolha pelo curso de Biologia, 

dez revelaram ter escolhido pela falta de opção, inexistência de outro curso, 

gratuidade do curso, falta de tempo para fazer outro curso tendo em vista que 

este é noturno, necessidade de ingressar em um curso superior. Cinco 

revelaram ter escolhido o curso pela afinidade com a disciplina de Biologia. 

Mesmo assim alguns alunos manifestaram ter se “apaixonado” pelo curso, 

outros se “adequaram”. Todos afirmaram estar satisfeitos em cursar a 

licenciatura. Esses depoimentos coincidem com o que ocorre no Brasil todo: 

 

Nos cursos de licenciatura são frequentes os casos de alunos 
que iniciam o curso sem ter definido sua escolha profissional e 
manifestam o “desgosto” em serem professores e estarem em 
um curso de licenciatura. Em alguns casos a facilidade de 
ingresso na universidade via esses cursos é vista 
positivamente, mas após o ingresso o aluno passa a manifestar 
seu desagrado em ser professor: O educar pela pesquisa 
mostrou possibilidades de transformação nesse sentido. O 
aluno começa a perceber-se professor e isso pode acontecer 
em diferentes aspectos. Um deles é o aprender a ser professor 
pelo modelo de professores, outro é o de entender sua 
formação como um processo permanente de construção 
(GALIAZZI, 2003, p. 241-242). 

 

As expectativas de alguns bolsistas sobre o PIBID são muito boas e 

estão relacionadas na grande maioria com o aperfeiçoamento de sua formação 

pela prática, vejamos algumas respostas: 
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Acredito que o PIBID irá contribuir para eu ser uma profissional 
melhor, diferenciada e qualificada, pois ele me permite 
conhecer a dinâmica escolar (B-1). 

Esse é meu segundo ano no PIBID, e a cada ano as 
expectativas só aumentam, graças ao programa eu pude 
participar de congressos, minicursos, enfim. O PIBID influencia 
não só a nossa prática docente, mas nos ensina a pesquisar e 
propor soluções para o ensino, e acho que isso é o mais 
importante, tentar mudar o lugar que estamos (B-4). 

O PIBID traz experiências que promovem mais conhecimento, 
o fato de conhecermos a escola, o seu cotidiano, possibilita um 
preparo melhor para lidar com as salas no futuro (B-13). 

Espero que o esse contato intenso que temos com a escola 
devido a participação no programa proporcione práticas que 
contribuam também com minha prática no futuro (B-15). 

 

A seguir, passamos à análise das respostas dadas pelos bolsistas sobre 

as suas concepções em relação à Ciência, Ensino, Experimentação sua 

importância no ensino e problematização no ensino. Dois bolsistas não 

registraram suas concepções de Ciência, eles afirmam ter dificuldades em 

conceituar ciência, os demais deram respostas bem similares. 

 

Ciência é uma forma de entender o mundo em que vivemos, as 
transformações do mundo, é algo muito amplo, até difícil de 
definir (B-4). 

Ciência é o conjunto de conhecimentos que conhecemos, 
construídos através de estudos e alguns comprovados com alto 
rigor metodológico científico. Esses conhecimentos utilizamos 
para traduzir o mundo e suas constantes transformações (B-6). 

Acredito que Ciência é um conjunto de conhecimentos que 
foram construídos através da observação e da investigação (B-
8). 

 

Na primeira percebe-se uma postura mais relativística, algo difícil de 

definir. Nas outras duas evidencia-se um pensamento empírico-positivista de 

ciência em que o rigor metodológico está diretamente ligado a legitimidade dos 

saberes. Sobre esse tipo de pensamento Lopes (1999), destaca: 

 

As ideias científicas, que deveriam ser compreendidas como 
relativas e provisórias, essencialmente humanas, são 
transformadas em ídolos; a ciência ao invés de ser 
compreendida como uma obra de cultura torna-se um objeto de 
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culto e seu sucesso social se volta contra o próprio 
conhecimento científico, por reconduzi-lo ao plano de mito que 
ele pretende superar. Por maiores que sejam os avanços, não 
apenas científicos, mas também filosóficos, da ciência de 
ponta, o próprio corpo de cientistas não os absorve 
completamente, menos ainda o público leigo, seja ele 
consumidor direto ou indireto de ciência. O senso comum ainda 
tende a interpretar o conhecimento científico como equivalente 
a todo conhecimento objetivo, verdadeiro em termos absolutos, 
não-ideológico por excelência, sem influência da subjetividade 
e, fundamentalmente, descoberto e provado a partir dos dados 
da experiência, adquiridos por observação e experimentação 
(LOPES, 1999, p. 106). 

 

No capítulo III do seu livro, Lopes (1999) traz análises sobre o 

conhecimento científico do cotidiano e a maneira como as pessoas se 

apropriam destes. A autora também faz uma diferenciação dos conhecimentos 

do senso comum e dos saberes populares. Para isso, ela fortalece as suas 

discussões com vários autores e reforça a importância do não desmerecimento 

do saber popular e sim a valorização de uma atitude crítica do conhecimento 

escolar frente ao senso comum, porque dentro da perspectiva pluralista de 

interpretação dos saberes essa valorização é necessária. 

E o que é Ciência? Para Machado (1981, apud Lopes, 1999) a ciência: 

 

(...) não é um objeto natural, um objeto dado, pois não tem uma 
fundamentação última na Natureza, nos fatos. Ao contrário, é 
uma produção cultural, um objeto construído e produzido nas e 
pelas relações sociais. Também não pode ser naturalizada por 
uma redução ao seu aspecto institucional. Naturalizar a ciência 
é confundi-la com seus resultados e, pior ainda, com os 
cientistas. Por outro lado, a ciência não é uma produção 
cultural como qualquer outra, justamente por essa relação 
diferenciada com a questão da verdade, por possuir essa 
pretensão de verdade (MACHADO, 1981 apud LOPES, 1999, 
p. 113). 

 

No que diz respeito ao ensino percebeu-se uma forte associação do 

ensino com instrução. 

 

Ensinar é o ato de instruir, apontar os caminhos (B-13). 

O ensino é a maneira que temos de transmitir o conhecimento 
adquirido (B-14). 
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É através do ensino que possibilitamos ao aluno que ele 
construa seu conhecimento (B-15). 

 

A instrução é responsável pelo desenvolvimento das capacidades 

cognitivas mediante o domínio de certo nível de conhecimentos sistematizados, 

desenvolvendo qualidades específicas. Já o ensino são as ações, os meios e 

as condições para que a instrução aconteça (LIBÂNEO, 1994; MASETTO, 

1996).  

As concepções sobre experimentação e a importância dada a esta 

atividade no ensino também chamaram a atenção. Um primeiro bloco de 

respostas aponta para uma compreensão da experimentação no ensino como 

aproximação da teoria e da prática: 

 

Colocar em prática o conteúdo exposto, melhorando a 
concepção e a aprendizagem dos alunos (B-1). 

São métodos especiais de ensino, que consiste em 
experimentos em sala ou fora dela, é de grande relevância 
para o ensino devido tentar unir a teoria e a prática e por 
despertar a curiosidade e a participação dos discentes (B-4). 

É a aplicação do ensino de forma prática, fugindo somente 
da teoria, demonstrando aos alunos a importância do que é 
ensinado (B-6). 

É a „realidade‟ da teoria, trazer o entendimento do que é 
realizado através da visualização e confecção de materiais 
para facilitar o aprendizado (B-5). 

É „colocar a mão na massa‟, sair da teorização, auxilia muito 
na fixação do conteúdo (B-8). 

É por em prática aquilo que se está sendo estudado 
apenas na teoria. Melhora a compreensão e o entendimento 
do assunto que é trabalhado. Além de estimular para o ensino 
(B-14) (grifo nosso). 

 

Outro grupo relaciona a experimentação como uma das etapas do 

método científico: 

 

Experimentação é algo feito pra testar uma possível hipótese. 
É importante para esclarecer dúvidas e comprovar fatos (B-2). 

É o ato de praticar métodos diferentes de forma prática e 
transformada (B-3). 
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O maior número de respostas se enquadra numa concepção da prática 

em sala de aula, destacando sua importância para a fixação de conteúdos 

ensinados em aulas expositivas e relacionando com o objetivo de motivação, 

inovação metodológica na instrução. 

 

São experimentos realizados nas aulas e são importantes para 
fixação dos conteúdos (B-12). 

São práticas que tem grande importância na fixação dos 
conteúdos (B-13). 

As aulas práticas ajudam muito na fixação dos conteúdos (B-
15). 

É a tentativa de inclusão de novas táticas e métodos de ensino. 
Quanto a importância é a de atingir de forma eficiente o maior 
números de aluno possível (B-9). 

É uma forma prática de trabalhar os conteúdos. É muito 
importante para o ensino, pois permite ao aluno, a 
possibilidade de assimilar os conteúdos com o seu cotidiano, 
fixando melhor o conhecimento (B-10). 

É a pesquisa que acontece em várias etapas e que definirá a 
diferença entre os blocos de ensino e sua importância. A 
experimentação por vários métodos permite o aprendizado (B-
7). 

É o fazer alguma coisa, que resultará em um resultado. A 
importância é que os alunos se interessam mais, pois isto 
chama mais a atenção (B-11). 

 

Essas concepções refletem bem as aulas práticas que foram aplicadas 

durante a observação da pesquisa. A Experimentação por muitos bolsistas 

ainda está associada à ideia de comprovação de teorias, estimuladora do 

ensino, fixadora de conteúdos. Deixa-se de lado o importante papel que a 

experimentação tem que é o de contribuir com a construção do conhecimento 

científico e formação da cidadania. Conforme Silva; Zanon (2000): 

 

O ensino experimental não tem cumprido com esse importante 
papel no ensino de ciências. A ampla carência de 
embasamento teórico dos professores, aliada à desatenção ao 
papel específico da experimentação nos processos da 
aprendizagem, tem impedido a concretização desse objetivo 
central que é o de contribuir para a construção do 
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conhecimento no nível teórico-conceitual e para a promoção 
das potencialidades humanas/sociais. O aspecto formativo das 
atividades práticas experimentais tem sido negligenciado, 
muitas vezes, ao caráter superficial, mecânico e repetitivo em 
detrimento aos aprendizados teórico-práticos que se mostrem 
dinâmicos, processuais e significativos (SILVA; ZANON, 2000, 
p. 134). 

 

Esses trechos também evidenciam as falas de Hodson (1994, p. 300). O 

autor em sua pesquisa perguntou para os professores porque razões eles 

faziam experimentos com seus alunos? As respostas foram agrupadas em 

cinco categorias, a saber:  

1 - Para motivar, estimular o interesse e divertir; 

2 - Ensinar Técnicas de Laboratório; 

3 - Para intensificar a aprendizagem dos conhecimentos científicos; 

4- Para desenvolver a ideia de método científico e desenvolver 

habilidades em sua utilização; 

5 - Desenvolver certas atitudes científicas, tais como a consideração de 

ideias e sugestões de outros, objetividade e disposição para não fazer 

julgamentos precipitados. 

A aula prática também deve permitir ao aluno utilizar objetos da 

linguagem que são considerados indispensáveis para a aprendizagem de 

conteúdos de ciências. Nesta perspectiva Francisco Jr.. et al (2008) diferencia 

experimentação investigativa de ilustrativa, sendo esta última a única visão do 

grupo: 

 

A experimentação investigativa é empregada anteriormente à 
discussão conceitual e visa obter informações que subsidiem a 
discussão, a reflexão, as ponderações e as explicações, de 
forma que o aluno compreenda não só os conceitos, mas a 
diferente forma de pensar e falar sobre o mundo por meio da 
ciência. Já a experimentação ilustrativa geralmente é mais fácil 
de ser conduzida. É empregada para demonstrar conceitos 
discutidos anteriormente, sem muita problematização e 
discussão dos resultados experimentais (FRANCISCO Jr. et al, 
2008, p. 34) (grifo nosso).  
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A problematização permite que o aluno realize, registre, discuta com os 

colegas, reflita, levante hipóteses, avalie as hipóteses e explique, discuta com o 

professor todas as etapas do experimento (FRANCISCO Jr.. et al, 2008).  

Perguntou-se também a concepção dos bolsistas sobre a 

Problematização no Ensino. Seis alunos afirmaram não saber o que era essa 

problematização. Nove afirmaram saber sobre o que se tratava e apresentaram 

as seguintes concepções: 

 

Há um problema e esse deverá ser indagado (B-4). 

Creio que seja a busca pelos problemas encontrados na 
educação para melhorar o ensino (B-6). 

São os problemas ocorridos na realização das aulas e no ato 
do ensino-aprendizagem (B-7). 

São problemas que afetam o desenvolvimento do ensino (B-9). 

São as dificuldades enfrentadas pela instituição (B-11). 

É uma caracterização de problemas para alcançar uma solução 
(B-14). 

São algumas dificuldades ou falhas no ensino, é algo que ainda 
precisa ser melhorado (B-15). 

 

Todas estas respostas indicam que estes alunos também não tinham 

ideia do que se tratava quando questionados sobre Problematização no ensino, 

mas alguns alunos chegaram bem perto do que se falava: 

 

É identificar problema do ensino e buscar alternativas para 
resolver diante de pesquisas, projetos e experimentação (B-
12). 

Pra mim consiste em instigar os alunos através de uma 
questão relacionada a determinado conteúdo levando-o através 
disso a construir seu próprio saber, fundamentado em uma 
base crítica e no diálogo (B-13). 

 

A problematização no ensino permite um diálogo, para conhecer a 

realidade do aluno, permite ao aluno pensar sobre o que está sendo estudado. 

O B-13 foi quem mais se aproximou do pensamento de Freire (1997): a 

construção do conhecimento deve partir das vivências e experiências 
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significativas dos alunos e este procedimento didático tem cinco etapas, a 

saber: 

 

(...) A primeira é a observação da realidade : a partir do tema 
de estudo designado pelo professor, os alunos identificam os 
problemas da realidade social. A segunda etapa é a 
identificação dos pontos-chave: o aluno parte de 
informações prévias para refletir sobre as causas e determinar 
os pontos essenciais do problema. Na terceira fase, a 
teorização, os alunos buscam conhecimentos científicos e 
informações fundamentais para compreender as manifestações 
empíricas e os princípios teóricos dos problemas. A quarta 
fase é a formulação de hipóteses de solução: o aluno 
analisa a viabilidade de aplicação das soluções estudadas para 
os problemas identificados. A última etapa é a aplicação à 
realidade, na qual o aluno põe em prática as soluções mais 
viáveis do estudo. Esta é uma característica essencial da 
problematização e independe do grau de impacto das soluções 
na sociedade. (SOBRAL; CAMPOS, 2012, p. 210) (grifo 
nosso). 

 

Desta forma percebe-se que para problematizar é necessário identificar 

um problema que seja relevante, específico e objetivo. 

Outro ponto levantado foi com relação às aulas práticas ministradas no 

curso de graduação, como eram essas aulas (lugar, tempo, com/sem roteiro, 

despertam a curiosidade, são motivadoras, tem relação com a prática 

pedagógica). 

Os bolsistas relataram que as aulas práticas são poucas e sempre 

realizadas pelos mesmos professores. Elas sempre têm um roteiro e são bem 

motivadoras, sempre com materiais adequados, os professores dificilmente 

utilizam as adaptações, chamadas por alguns de gambiarras. Algo que chamou 

a atenção é o relato de um dos bolsistas: 

 

As poucas aulas que temos são excelentes, porém nossos 
professores nunca fazem uma relação com o ensino que 
vamos levar pra escola, fica uma coisa muito científica. A 
escola, por exemplo, não tem microscópio, não tem aqueles 
corantes. Então acho que já que é um curso de licenciatura 
alguns deles, se não todos deviam ter a preocupação de fazer 
uma relação de como poderíamos trabalhar aquilo em sala de 
aula, mesmo que de forma adaptada (B-13). 
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Hodson (1994) propõe que os professores deveriam perguntar a si 

mesmo até que ponto os experimentos que estão realizando são importantes? 

Mais uma vez está claro que os professores realizam experimentos em salas 

de aula sem pensar nos objetivos propostos em suas atividades.  

Esse trecho destaca o que foi levantado por Bernadete Gatti, a enorme 

distância entre universidade e escola. Essas práticas levarão nossos futuros 

professores a reproduzir um ensino voltado à valorização do conteúdo teórico e 

idealização de que a prática serve apenas para “comprovar teorias”, ou melhor, 

demonstrar algum aspecto da teorização. Os conteúdos científicos também 

devem ser trabalhados utilizando-se recursos e metodologias didáticas para a 

socialização do saber científico, a partir das tecnologias associadas ao 

processo de pesquisa e vários professores ainda sentem dificuldades em trazer 

esse saber científico para a realidade dos alunos. 

 

4.2 Etapa 2: intervenção / Ampliação e reorganização do conhecimento 

 

Nesta etapa iniciamos as ações de intervenção, ainda levantando o 

conhecimento prévio dos bolsistas, a fim de que os mesmos fossem tomando 

consciência de suas concepções e pudessem ir reconstruindo o conhecimento 

com ampliação, reorganização ou preenchimento de lacunas a respeito das 

práticas realizadas na escola como tarefas do PIBID. 

 

4.2.1 Concepções dos bolsistas sobre as práticas realizadas na escola 

 

Após a aplicação do questionário, foi realizada a primeira entrevista que 

tinha como objetivo saber quais as concepções dos licenciandos sobre o papel 

da experimentação no ensino da respectiva área. A entrevista (APÊNDICE B) 

teve duração de 1h43min e trouxe várias reflexões sobre o desenvolvimento 

das práticas, descreve as reações destacadas pelos discentes antes, durante e 

depois da realização delas. As cenas a seguir marcam o início da entrevista, os 

depoimentos serão identificados de P para pesquisadora, e G1, G2 e G3 

(Grupo). 
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P: Qual o objetivo das aulas práticas face a motivação dos 
alunos e aos objetivos do programa? 
G1: Quando a gente chega na escola, a gente percebe que os 
alunos ficam na expectativa de que a gente, por ser do PIBID, 
pode desenvolver uma atividade diferenciada daquelas que 
eles estão acostumados a ter com os seus professores. O 
objetivo das aulas era esclarecer as dúvidas que surgiam 
depois que a professora dava as aulas teóricas, a gente 
auxiliava os professores que às vezes estão com a carga 
horária muito grande e não têm tempo pra elaborar as aulas 
práticas. Com as aulas práticas os conteúdos ficam mais 
concretos. 
G2: Com a gente os alunos se mostram mais interessados pra 
fazer as atividades. As aulas práticas dadas por nós eram de 
complementar as aulas teóricas que eles estavam tendo. No 
caso o nosso compromisso era de levar pra eles o conteúdo de 
uma forma mais real tudo o que era falado em sala de aula. E o 
objetivo do programa é nos levar a uma realidade dentro da 
sala de aula, a uma interação com os alunos, tipo... então...me 
fugiu a palavra... levar a gente, futuros professores, a uma 
iniciação. No caso de alguns, que já estamos fazendo regência 
o PIBID proporciona experiências muito melhores do que a 
regência. 
G3: O PIBID traz um aperfeiçoamento da nossa prática. O 
programa proporciona que a gente desenvolva mais atividades 
e planeje mais, assim quando chegamos à escola, os alunos se 
mostram muito mais envolvidos. O objetivo das aulas era não 
só complementar o conhecimento deles, mas trazer pra nós a 
realidade de uma aula prática. Acho que a maioria de nós 
quando estudamos não tivemos aulas práticas, e agora no 
curso também temos poucas. Já com os alunos fazendo essas 
aulas, as primeiras são meio tristes (risos), mas as outras vão 
melhorando. Como dizem a prática leva à perfeição. 

 

Percebe-se que os alunos da escola criam muitas expectativas sobre os 

bolsistas, esperando que eles tragam os conteúdos de maneira diferenciada. 

Isso na maioria das vezes se concretiza. 

Os bolsistas sempre deixam claro que o PIBID acaba suprindo as 

deficiências da licenciatura. Isso reforça o real objetivo do programa: a) 

Incentivar a formação de docentes em nível superior para a Educação Básica; 

b) contribuir para a valorização do magistério; c) elevar a qualidade da 

formação inicial de professores nos cursos de licenciatura (...); d) inserir os 

licenciandos no cotidiano de escolas de rede pública de educação (...); e) 

incentivar escolas públicas de Educação Básica (...); f) contribuir para a 

articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes (...) 

(BRASIL, 2014). 
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Outra pergunta formulada foi: 

 

P: Como foram escolhidas, elaboradas e aplicadas as aulas 
práticas? 
G1: A prática tinha uma sugestão no livro didático, mas nós 
procuramos adaptar algumas coisas que tinham lá, à nossa 
realidade. O livro pedia pra fazer com lugol7, mas nós não 
tínhamos lugol e procuramos adaptar na realidade da escola. 
G2: O livro didático tem algumas sugestões de aula prática, 
mas algumas temos que adaptar. A gente preparou uma aula 
que pudesse proporcionar um contato com o microscópio, por 
exemplo, pois naquela turma ninguém nunca tinha sequer visto 
um. 
G3: Os conteúdos das aulas práticas foram escolhidos de 
acordo com o conteúdo que a professora estava trabalhando 
em sala de aula, para complementar a teoria que a professora 
já vinha trabalhando. A gente procurou mais na Internet, tem 
muita coisa boa, achamos melhor que o livro. A primeira prática 
realizada foi a de célula comestível com a turma do 8º ano. 

 

Aqui percebemos que os bolsistas tentaram adaptar a maioria das aulas 

para as necessidades dos alunos, trabalhando com materiais alternativos, 

respeitando os planos de cursos das professoras, porém escolhendo as suas 

técnicas para aplicação das aulas. O que chamou a atenção foi a sensibilidade 

dos bolsistas em adaptar os conteúdos distantes a realidade dos alunos para 

tornar as práticas mais receptivas. Não se quer aqui defender a adaptação de 

todos os experimentos, pois acreditamos que não se pode perder a cultura do 

laboratório. É necessário que os alunos conheçam os materiais, vidrarias, 

equipamentos e reagentes para que os mesmos desenvolvam uma cultura 

científica. 

Dando continuidade à entrevista, perguntamos: 

 

P: Quais estratégias foram utilizadas durante as aulas 
práticas? (demonstrações, protocolos ou realização das 
atividades pelos próprios alunos) 
G1: Nós fizemos a prática do sistema solar no 6º ano, demos a 
aula teórica pra depois a realização da prática, até porque os 
alunos já tinham visto o assunto. Daí, assim, a gente escolheu 
apresentar uma maquete. Iinicialmente nós decidimos fazer 
uma maquete, aí nós descobrimos que lá na escola já tinha 
uma maquete-planetário pronta que nunca tinha sido utilizada, 
daí a gente pegou essa maquete aonde os alunos puderam 

                                                                 
7 O lugol é uma solução de I2 (1%) em equilíbrio com KI (2%) em água destilada. Tem esse 
nome em homenagem ao médico francês Jean Guillaume Auguste Lugol. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Iodo
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visualizar todo o sistema solar, as órbitas, os planetas... e 
assim pareceu produtivo, acho que os meninos gostaram. A 
gente trabalhou também no 6º ano as estruturas da Terra, pra 
isso a gente levou uma bola de isopor grande com todas as 
estruturas prontas. Aí na hora da aula o aluno ia com um 
palitinho na parte explicada e mostrava que estrutura que 
estávamos falando. 
G2: Nós fizemos as práticas dos carboidratos para reconhecer 
se havia ou não carboidratos em alguns alimentos conhecidos 
por eles. Como estratégia nós levamos alimentos bem comuns 
ao dia a dia deles: açúcar, batata, arroz, é bem bobo (risos) 
pingamos o iodo que mudava de cor onde havia a presença de 
carboidrato. 
G3: Nós fizemos a prática de células animais e vegetais. 
Depois da parte teórica, nós pensamos em uma aula prática 
que houvesse uma maior participação dos alunos. Assim, eles 
trouxeram os materiais e com o auxílio da professora e nosso 
eles elaboraram a célula comestível com gelatina e várias 
outras coisas... Eles olhavam a organela e diziam: “Ah! a 
mitocôndria parece com gomo de laranja”. Aí eles levaram pra 
fazer as células e várias coisas que eles achavam com formas 
parecidas da célula. E depois de prontas foram expostas no 
pátio da escola para os outros alunos do ensino fundamental, 
eles fizeram cartazes e explicavam: olha essas são as 
organelas, as mitocôndrias tem essa função... então eles 
reproduziram esse conhecimento deles para os outros alunos 
também. Nós levamos os alunos para o laboratório para ver 
células animais e vegetais. Foi o primeiro contato deles com o 
microscópio. As nossas aulas nós sempre fazíamos um roteiro 
com o passo a passo e no final as questões de avaliação pra 
eles responderem. No caso dessa aula de célula animal e 
vegetal, eles observaram uma célula animal, mucosa da boca e 
uma célula vegetal da cebola. Então eles gostaram muito 
porque era a primeira vez que eles tinham esse contato com o 
microscópio, o único problema é que a escola só tem um 
microscópio que funciona e os professores tem um carga 
horária muito grande e eles não tem tempo de ir pro laboratório 
preparar a aula prática, até porque a aula prática de Biologia a 
maioria delas, demanda de um tempo pra preparação. 

 

Aqui fica claro que as práticas desenvolvidas se resume a observações, 

descrições e explicações prontas dadas pelos bolsistas. A única exceção 

descrita foi a atividade em que os alunos da escola divulgaram para outros 

colegas o que aprenderam sobre organelas celulares. As demais aulas foram 

bem tradicionais, demonstrativas ou ilustrativas da teoria, apenas contando 

com um material concreto, geralmente um recurso visual muito parecido com 

as figuras do livro. 
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(...) a atividade prática não deve se constituir apenas em 
atividade mecânica de medição, observação, descrição, entre 
outras, sem que se extraiam “lições” sobre o objeto estudado. 
Este objeto pode ser um animal vivo ou conservado, uma 
planta ou parte dela, um fenômeno físico, como a queda de um 
objeto, ou reações químicas, ou ainda, o objeto pode ser uma 
região florestal ou um rio degradado, entre outros. Assim, a 
atividade prática pressupõe participação do aluno em uma 
situação de ensino e aprendizagem em que se utiliza ou requer 
a análise e reflexão sobre dados primários da natureza 
(ANDRADE; MASSABNI, 2011, p. 841). 

 

Dando prosseguimento à entrevista, perguntamos: 

 

P: Qual o seu papel no decorrer das aulas práticas? 
G1: Bem (...) é meio complicado falar, segundo o programa, 
devemos observar e auxiliar o professor nas atividades, mas 
acho que ... (todo mundo aqui concorda né?) (risos)... Às 
professoras dão algumas ideias, mas a maioria das vezes é a 
gente que seleciona e leva apenas pra elas darem uma olhada 
e dizerem se concordam. 
G2: É, e isso não é ruim. No caso das aulas práticas isso foi 
muito bom, porque as professoras só dão os temas, a gente 
pesquisa, elabora, adapta, enfim, a gente faz tudo, inclusive 
com os alunos, isso pra nós é super válido, aprendemos na 
prática o que é ser professor. 
G3: É, no início é difícil, pra nós, por exemplo, que era a 
primeira experiência em sala de aula e já com práticas, foi 
assustador, mas no final gratificante. Assustador porque alguns 
de nós estamos na primeira etapa do curso e foi meio que 
trabalhar de forma improvisada. O mais importante é que as 
primeiras práticas já trouxeram influências significativas para a 
nossa prática docente e hoje nós nos sentimos muito mais 
capazes de conduzir as aulas, sejam teóricas ou práticas. 

 

Com relação ao papel do professor em uma aula experimental Silva; 

Zanon (2000) afirmam que o mesmo deve fazer intervenções e proposições 

sem as quais os alunos não elaborariam as novas explicações, fatos 

explorados em sala de aula. 

 

P: As aulas práticas foram utilizadas para avaliação? Caso 
sim, como era feita a avaliação? 
G1: Sim. Nós elaboramos um questionário com perguntas pra 
ver se de fato eles estavam aprendendo alguma coisa com as 
práticas junto com o que era trabalhado na teoria da sala de 
aula. 
G2: Tem que ter avaliação (e com nota), se não eles não 
prestam atenção e tem que avisar antes que vale nota. 
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G3: Sim. Nós procuramos fazer uma avaliação por meio de 
questionário com perguntas da aula teórica associadas à 
prática de observação da maquete. 

 

Todos os bolsistas demonstraram a preocupação com a realização de 

avaliação das aulas práticas, porém as avaliações tinham como objetivo atribui r 

nota, considerada um estímulo para o aluno participar da aula, prestar atenção 

e o instrumento utilizado foi o clássico “questionário”. Essas avaliações não 

estimulam uma aprendizagem centrada na compreensão (VERÍSSIMO; 

PEDROSA, 2001). 

 

P: Qual o seu parecer acerca dos experimentos que foram 
realizados nas salas de aulas? 
G1: Achei boas, colaboram, tornam o trabalho mais fácil. 
Trabalhar o conteúdo teórico é mais fácil. É meio difícil, às 
vezes tem uns experimentos difíceis de fazer, conseguir 
material, às vezes dá errado, sei lá, ainda bem que os nossos 
deram certos, mas nem sempre é assim. 
G2: Na Ciência o aluno tem que ser curioso, e se o aluno já 
sabe de alguma coisa, tem que ser aproveitada, cria-se um 
caminho pra você guiar a aula. Que nem o aluno que trouxe o 
conhecimento da batata na aula prática de alimentos, 
poderíamos trabalhar a partir disso. 
G3: Outra coisa bacana e que acho difícil de fazer é explorar 
isso que o aluno tem, porque se usarmos isso do cotidiano pra 
trabalhar toda vez que ele ver o assunto ele vai associar. Ter 
um conhecimento prévio sem saber que é científico e poder 
trabalhar isso por meio de associações. Mas, acho complicado 
conseguir fazer essa associação [do conteúdo com a realidade 
do aluno e seu conhecimento prévio]. 

 

Sobre isso, Veríssimo e Pedrosa (2001) destacam: 

 

(...) o processo de desenvolvimento do trabalho experimental é 
normalmente concebido como um processo estruturado e 
repetitivo onde o contexto, o material, as manipulações 
efectuadas são escolhidos e organizados tendo como função 
essencial pôr em evidência o conceito ou a lei. 
O papel dos alunos surge, assim, fortemente condicionado pela 
própria natureza das actividades. Tratando-se normalmente de 
actividades fechadas, convergentes para a obtenção de um 
produto determinado, os alunos parecem desempenhar, 
sobretudo, o papel de executores de instruções explícitas com 
vista à obtenção da resposta desejada pelo professor - a 
resposta certa. São, portanto, actividades que se traduzem, na 
maioria dos casos, na execução de receitas, tipo "receitas de 
cozinha", onde está ausente a verbalização e discussão de 
ideias, a conjecturação, a reflexão e avaliação crítica do 
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trabalho desenvolvido e a resolução de problemas abertos 
(VERÍSSIMO & PEDROSA, 2001, p. 57).  
 

P: Você acredita que as aulas foram produtivas e 
auxiliaram os alunos na construção do conhecimento e 
compreensão dos conteúdos? 
G1: Pra eles acho que foi bem produtivo até, porque quando a 
gente levou os experimentos eles ficavam meio assim... aí 
quando eles iam participando e vendo os resultados eles 
ficavam mais empolgados. Quando dá errado eles se 
desinteressam. Os experimentos práticos estimulam eles a 
buscar mais. Aprender mais. É divertido, muda de cor. Eles 
tentaram fazer, nós sabíamos que ia dar errado, mas é legal 
ver eles tentarem. 
G2: Achei que eles gostaram tanto de fazer aula prática que 
teve uma sala inclusive que uma aluna pediu pra trazer um 
experimento pra apresentar, que ela tinha visto na Internet, não 
tinha nada a ver com o assunto, mas eu disse que tudo bem. 
Ela trouxe, deu tudo errado, mas achei legal a intenção.  
G3: Eles gostaram muito de ver a maquete com o sistema 
solar, a organização dos planetas. A Terra no isopor também, 
só que a gente não conseguia prender a atenção deles por 
muito tempo. Os alunos eram bem participativos, mas a gente 
tinha dificuldade em tá prendendo a atenção deles com 
experimentos curtos e sem muita coisa tipo (mudança de cor, 
de estado, ou que explode). Se fosse só pra observar era 
complicado.  

 

Todos concordam que as aulas foram produtivas, mas que é necessário 

um elemento espetacular para prender a atenção dos alunos e que eles 

rapidamente se desinteressam do assunto que está sendo ensinado. Aqui cabe 

um questionamento: Elas foram significativas? Neste sentido Veríssimo e 

Pedrosa (2001), ressaltam: 

 

[...] que aprendizagens significativas pressupõem o 
estabelecimento de inter-relações entre o mundo das ciências 
escolares e o das experiências dos alunos, traduzidas em 
(novas) ligações entre aquele mundo e sistemas materiais 
exteriores à escola, que, tornando-se mais próximos e afins 
das suas vivências, são susceptíveis de lhes despertarem 
curiosidade e interesse (VERÍSSIMO; PEDROSA, 2001, p. 27). 

 

Ainda nesse contexto Silva; Zanon (2000) complementam: 

 

Ao valorizar a visão da experimentação como uma estratégia 
dinâmica e interativa que privilegia a negociação de 
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significados de saberes e que favorece a construção de 
conhecimentos a partir da exploração de contextos (reais ou 
criados), queremos estimular a atividade cognitiva e o 
desenvolvimento de potencialidades do aluno para a vida na 
sociedade/ambiente (SILVA; ZANON, 2000. p. 145). 

 

O envolvimento dos alunos com as aulas práticas é destacado, 

principalmente quando é permitido ao aluno ter mais autonomia e se manifestar 

com perguntas e relações com seu dia a dia, porém, na maioria das vezes os 

alunos não sabem por que estão realizando esses experimentos, porque se 

utilizam esses métodos e para que essas aulas servem, até porque não são 

atividades recorrentes do dia a dia escolar. 

 

P: Qual(is) a(s) vantagem(ens) em aplicar aulas práticas? 
G1: A aula prática é um caminho pra aguçar a curiosidade 
deles, mesmo que em um sistema de trocas (notas) (risos). 
Eles gostam mais dessas aulas. A gente percebe que não faz 
parte da rotina dos professores dar aulas práticas e por 
diversos motivos, a prática tem um papel importante de 
complementar a teoria e auxiliar os alunos pra compreender os 
assuntos. 
G2: A aula prática não precisa ser mirabolante pra chamar a 
atenção, se for algo do dia a dia deles, eles prestam atenção 
numa boa. Inclusive na nossa aula do amido, um dos alunos 
até contribuiu dizendo: „Professora eu sei que a batata tem 
amido, porque a minha mãe coloca batata na sopa pra 
engrossar.‟. Achei bacana a contribuição e tinham vários 
colegas que não tinham feito a associação da batata com a 
sopa. 
G3: Eles têm um conhecimento legal, basta sabermos explorar 
isso pra levar pras práticas, e é complicado. Na aula prática a 
gente aborda de maneira prática vários conceitos, a aula 
prática contribui para dar significado aos conteúdos mais 
complexos trabalhados em sala de aula. 

 

Na perspectiva interacionista, seja piagetiana, vygotskyana ou 

ausubeliana, o aluno deve ser ativo na construção de seu conhecimento, 

interagindo com professores, colegas e os objetos de aprendizagem. 

 

P: Quais os problemas observados antes, durante e depois 
das aulas práticas? 
G1: Acho que o que vou falar é de consenso da maioria. A falta 
de material, espaço e experiência pra adaptar as aulas quando 
é necessário. E sempre é necessária a adaptação das aulas 
práticas. 
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G2: Além disso que foi dito, acredito que a falta de 
conhecimento de alguns conteúdos que ainda não foram vistos 
na faculdade. Isso exige mais da gente, ter que preparar a 
aula, estudar pra dar aula, enfim... 
G3: É isso mesmo, no início é que experimento escolher, 
depois se dá pra fazer, a questão do material e do espaço... 
Depois o que acho o mais difícil é fazer com que os alunos 
prestem atenção e participem do início ao fim. 

 

Percebe-se aqui que a aula prática por si só não consegue prender a 

atenção dos alunos e os bolsistas ainda condicionam sua realização de forma 

ideal à existência de um laboratório com materiais adequados.  

Para Miguens; Garrett (1991) as atividades práticas referem-se a 

atividades realizadas por professores e alunos em qualquer ambiente. Para 

Silva; Zanon (2000) muitos professores ainda limitam a visão da 

experimentação na sala de aula, no laboratório, sem considerar as articulações 

sempre possíveis de serem estabelecidas com as experiências trazidas para 

dentro da sala pelos alunos vivenciados nos contextos fora da escola. 

As falas apresentadas até aqui dão indícios de que os bolsistas 

utilizavam as aulas práticas para comprovação de teorias e encontram muitas 

dificuldades no seu planejamento e execução, mas são empolgados com a 

tarefa que lhes foi atribuída dentro do PIBID. 

 

4.2.2 Reflexões dos bolsistas após a leitura dos artigos 

 

Antes de mediarmos a entrevista foram apresentados aos bolsistas três 

artigos sobre experimentação para leitura e discussão: “Experimentação 

Problematizadora: Fundamentos Teóricos e Práticos para a aplicação em 

Salas de Aula de Ciências”; “As atividades de experimentação 

investigativa em Ciência na sala de aula de escolas de ensino e médio e 

suas interações com o lúdico”; “Livros de ciências e atividades práticas: 

concepções e referências a diferentes áreas do conhecimento”.  

A leitura dos artigos trouxe algumas reflexões, esclarecimento de 

dúvidas, um (re)posicionamento acerca das práticas realizadas e novas 

informações acerca da experimentação com caráter investigativo, tais como 

elaboração, escolha, aplicação e avaliação das práticas. O parecer geral sobre 



82 

 

 

os assuntos discutidos nos artigos resumiu-se à surpresa acerca do tema 

experimentação. 

Os três textos, segundo os bolsistas, destacavam a importância do aluno 

participar da prática em todos os momentos deixando de ser um mero 

observador ou executor de atividades. O primeiro artigo defende e valoriza a 

experimentação problematizadora que favorece a participação do aluno por 

meio de observação, registro, levantamento de hipóteses e socialização para 

todo o grupo. Valoriza também o conhecimento prévio do aluno e trata o 

professor como o mediador deste conhecimento que passa a ser construído 

pelo próprio aluno. O segundo artigo destaca os tipos de experimentação que 

poderiam ser realizadas levando sempre o aluno a um aprendizado 

significativo. E o último destacava os experimentos sugeridos nos livros 

didáticos, ferramenta utilizada pela maioria dos professores como único e 

exclusivo recurso. 

A seguir, relatamos as falas dos bolsistas ao refletirem sobre os 

mesmos. 

Depois de lerem e analisarem os artigos a maioria dos bolsistas relatou 

suas aulas práticas como reprodutivistas, alguns classificaram apenas como 

motivadora, que não contribuíam com a verdadeira construção de 

conhecimento significativo. Outros bolsistas visualizavam suas práticas apenas 

como complemento para a aprendizagem. Outros afirmaram que elas eram 

indiferentes tendo em vista que não alcançavam o objetivo de uma aula prática 

investigativa: a construção de conhecimento e uma aprendizagem significativa. 

Em geral, eles acharam a experimentação problematizadora muito 

interessante, mas alegaram não saber como elaborar, organizar e aplicar uma 

aula prática investigativa, mesmo com as orientações dos textos. 

Baseados nos textos que valorizavam a experimentação 

problematizadora, onde os alunos participam de todas as etapas da 

experimentação, elaboram e analisam seus resultados e comunicam aos seus 

colegas, os bolsistas alegaram não seguir nenhuma dessas etapas, pois, 

segundo eles as aulas práticas se resumiam a reproduções de experimentos 

feitos ou pelos alunos ou por eles mesmos (demonstração). 

Ao final do encontro os bolsistas ressaltaram a importância de uma aula 

prática ser feita de maneira concomitante com as aulas teóricas, pois os alunos 



83 

 

 

são estimulados a resolver problemas, a trazer o seu conhecimento prévio para 

sala de aula, explicar o que eles observam. 

 

As aulas feitas dessa forma contribuem muito com a 
construção do conhecimento, quando eles são estimulados a 
expor o que sabem sobre determinado assunto, isso os 
valoriza, reconstruindo o conhecimento do senso comum 
associado ao conhecimento científico (B-9). 

As aulas são motivadoras, o aluno trabalha a visão simplista, a 
(re)significação de vários conceitos, ajuda a compreender e 
assimilar melhor os assuntos, desenvolve as habilidades como 
argumentação, questionamentos, organização de 
pensamentos... (B-7). 

 

Todos os bolsistas ressaltaram a importância de aplicação de aulas 

práticas deste tipo no ensino de Ciências. Quando perguntados sobre a 

experimentação realizada na graduação muitos afirmaram que poucos 

professores trabalhavam aulas práticas durante o processo de formação e as 

poucas aulas práticas eram repassadas de maneira reprodutivista, fragmentada 

e até descontextualizada, isso segundo eles corrobora com a reprodução da 

mesma prática em sala de aula durante o estágio e as atividades do PIBID, 

impedindo que os alunos compreendam e questionem o seu cotidiano. Outro 

fato preocupante é a desvalorização das aulas práticas por parte de alguns 

professores da escola, o que fica evidente em uma das falas: 

 

Os professores acham legal fazermos essas aulas, porque os 
alunos ficam bem animados. Só que eles dizem que a gente 
tem que aproveitar agora pra fazer isso, porque quando a 
gente estiver em sala mesmo, nada disso pode ser feito, não 
se tem tempo pra nada, é muita turma pra dar aula, preparar, 
corrigir provas, enfim... dá pra perceber que eles meio que 
aproveitam da gente pra fazer certas coisas em sala de aula 
(B-5). 

 

Para Silva; Zanon (2000): 

 

Se a experimentação é escassa no Ensino das Ciências, 
preocupa-nos, sobremaneira, a sua inadequação e sua 
incapacidade para promover aprendizados que se mostrem 
significativos, relevantes e duradouros. Além de escassa, a 
experimentação é infrutífera. Como se diz, “fica-se na 
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experimentação pela experimentação”. Por isso, ao 
questionarmos a forma como a experimentação foi introduzida 
e vem sendo desenvolvida nas aulas de ciências, insistimos em 
criticar a ampla carência de objetivos e de intencionalidades 
visivelmente expressos no sentido das interações e das 
aprendizagens (SILVA; ZANON, 2000, p. 124). 

 

Ser professor não é fácil, exige tempo, espaço, esforço e condições de 

trabalho. O apoio é algo que quase inexiste nas instituições públicas de ensino 

e os bolsistas são benvindos como forma de dar algum apoio para o professor. 

Se não houver reflexão sobre a prática, investigação que associe esta prática 

docente com referenciais teóricos abundantes na área educacional, 

especialmente no ensino de ciências, os futuros professores acabam 

incorporando estes vícios da prática docente descontextualizada e acrítica, 

devido a vários fatores. 

Neste sentido, muitos relataram que o PIBID tem contribuído através da 

troca de experiências, subsidiando, orientando e aprimorando a prática 

pedagógica muito mais do que a própria graduação, pois os coloca em contato 

com artigos científicos que tratam da prática pedagógica, pesquisas sobre o 

ensino de Ciências e contato com pessoas que trabalham e pesquisam sobre 

Educação. Os alunos acabam aplicando o que acabam de aprender com sua 

própria experiência de formação: 

“O PIBID nos proporciona investigar nossa própria prática, é o que 

estamos fazendo agora” (B-2). 

Segundo Tardif (2002) a prática pode ser aprimorada por meio da 

vivência (prática pedagógica), pois é por meio dela que o professor vai 

retraduzir a sua formação adaptando-a ao seu cotidiano. Aquilo que até então 

durante a formação era abstrato passa a ser vivido.  

O contato do bolsista com o contexto escolar antes mesmo da 

concretização de sua formação é sugerida por alguns autores (Burchard; 

Sartori, 2011; Passoni et al., 2012; Tardif, 2002) que garantem que os 

licenciandos devem conhecer e praticar o ensinar e aprender em uma sala de 

aula normal, mas percebemos que isto é mais relevante quando esta 

aprendizagem vem acompanhada da reflexão crítica sobre esta prática à luz de 

referenciais teóricos atualizados dentro de uma determinada área. 
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4.2.3 Os experimentos no livro didático segundo os bolsistas 

 

Outra atividade de intervenção realizada com os bolsistas do PIBID após 

a leitura dos textos relatada na seção anterior, foi a aplicação do conhecimento 

construído nesta etapa à uma nova situação, seguida de entrevista. A segunda 

entrevista com o grupo seguiu as orientações metodológicas do grupo focal 

(APÊNDICE B) e tinha o objetivo de levantar as concepções dos bolsistas 

acerca das atividades práticas sugeridas pelos livros didáticos adotados pela 

escola em que desenvolvem suas atividades, situando-os na classificação 

desses experimentos segundo os teóricos. 

O texto de Oliveira; Viviani (2011) trata sobre as atividades práticas e os 

livros de Ciências aprovados pelo PNLD de 2008 e os experimentos presentes 

nos livros foram categorizados como: demonstrativos, ilustrativos, descritivos e 

investigativos. As atividades experimentais têm grande importância para o 

PNLD, às coleções são avaliadas levando-se em consideração um dos 

aspectos que norteiam a avaliação dos livros: pesquisa, experimentação e 

prática.  

Os critérios que nortearam a análise dos livros estão definidos 
no Edital de convocação do PNLD 2010, elaborado pelo 
Ministério da Educação. 

A ficha de avaliação, que permitiu unificar o “olhar” de cada 
avaliador sobre as diversas obras, foi organizada em torno das 
sete características gerais (ou categorias) de análise: 

 proposta pedagógica 
 conhecimentos e conceitos 
 pesquisa e experimentação 
 cidadania e ética 
  ilustrações, diagramas e figuras 
 incentivo ao uso de outros recursos e meios 
 Manual do Professor (BRASIL, 2010, p. 10) (grifo nosso). 

 

As autoras avaliaram os tipos de atividades e a sua distribuição nas 

diferentes áreas do conhecimento. Segundo Oliveira; Soares (2010), as 

atividades de experimentação são classificadas como: 
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Demonstrativa: O professor é o experimentador, sujeito 
principal. Cabe ao aluno a atenção e o conhecimento do 
material utilizado. O aluno observa, anota e classifica.  
Ilustrativa: É realizada pelo aluno que manipula todo o 
material sob a direção do professor. Serve para comprovar ou 
re/descobrir leis.  
Descritiva: É realizada pelo aluno sob a observação ou não do 
professor. O aluno entra em contato com o fenômeno.  

Investigativa: É realizada pelo aluno, que discute ideias, 
elabora hipóteses e usa da experimentação para compreender 
os fenômenos que ocorrem. A participação do professor é dada 
na mediação do conhecimento (OLIVEIRA; SOARES, 2010, p. 
2).  

 

A partir dessas definições os bolsistas foram divididos em três grupos e 

fizeram a classificação dos experimentos propostos no livro didático segundo 

esta classificação. Cada grupo escolheu e analisou um determinado ano (6º, 

7º, 8º e/ou 9º). A proposta de se analisar o livro didático adotado pela escola foi 

pensada para permitir a estes licenciandos em formação inicial um preparo 

para ter um olhar crítico para com os livros didáticos utilizados. O livro utilizado 

na escola é das autoras Alice Mendes Carvalho Lopes Costa e Carla Newton 

Scrivano. Coleção Oficina do Saber: Ciências, 5º ao 9º ano. 1ª edição. São 

Paulo: Leya, 2012. Foram feitas as seguintes perguntas para mediar as 

discussões: 

Os livros analisados propõem experimentações que estimulam a 
investigação através da observação, análise, discussão dos resultados, 
registros e outros procedimentos que são característicos da 
experimentação investigativa em Ciências? As práticas são viáveis (com 
materiais de fácil acesso), confiáveis, de fácil aplicação, possibilitam 
conexões com os conteúdos científicos e o cotidiano dos alunos? A 
abordagem é feita por meio de questionamentos que levam o aluno a 
refletir e formular seus próprios conceitos? 

Após a análise os bolsistas manifestaram-se acerca dos experimentos 

sugeridos nos livros. 

 

Grupo 1 - 6º e 9º anos: Os experimentos são apresentados 
nos livros como investigativos, mas boa parte deles só são no 
nome. Em nossa classificação destacamos como ilustrativos, 
demonstrativos e descritivos. Percebemos em muitos uma 
tradição de ciência reproducionista. Os experimentos nunca 
começam com questionamentos, eles são feitos no final depois 
que os alunos já fizeram as suas observações, são bem 
simples, a grande maioria com material de fácil acesso. Eles 
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também exploram muito as noticias de jornais, revistas e 
Internet. Uma coisa boa, é que nos experimentos eles não 
dizem como as coisas têm que acontecer ou o que vai 
acontecer, e isso é muito bom. Eles sempre pedem para que 
os alunos observem e comparem os resultados. Quando temos 
um livro que fala o que tem que acontecer e alguma coisa dá 
errado, os alunos perdem o entusiasmo pela prática e o 
professor o controle da turma. 

 

Este modelo de experimentação traz consigo um modelo de 
Ciência, que reproduz, que copia, que verifica e que reforça 
teorias através de resultados clássicos e esperados. É também 
transmitido pelos livros didáticos, que recriam este discurso ao 
apresentarem suas propostas de atividades práticas e/ou 
experimentais aos professores como forma de 
encaminhamento metodológico de suas aulas, conforme o 
exemplo: “a prática a seguir deve ser feita [...] deve ter em 
mãos [...] desenhem [...] não se esqueçam [...] feito isso, 
guardem o desenho e preparem-se para próxima tarefa”. 
(GEWANDSZNAJDER, 2006 apud GÜLLICH, 2012. p. 79). 

 

Grupo 2 - 7º ano: Nós analisamos o livro do 7° ano. Essa 
análise teve como base, verificar que tipo de prática o livro 
oferece aos professores e alunos. Logo que começamos a 
pesquisa percebemos que o livro abordava várias atividades 
ditas investigativas. Na sua própria apresentação ele já 
demonstra algumas poucas características da “Experimentação 
problematizadora ou investigativa”. Em certa parte de sua 
apresentação os autores deixam claro, que as imagens do livro 
servem para o aluno se identificar com o meio em que vivem e 
discutir com os colegas. As práticas são simples, mas não 
iniciam com questionamentos. As atividades propostas pelo 
livro, sejam descritivas ou por debate, sempre tem como 
objetivo instigar os alunos a participarem da aula. 

 

Para este grupo o livro oferece situações (imagens, debates de recortes 

de notícias) que se bem utilizadas pelo professor podem dar suporte para que 

o aluno desenvolva sua autonomia e elabore seu próprio saber. Eles não 

consideram todas as atividades caracterizadas pelos autores como realmente 

investigativas. 

 

Grupo 2 - 7º ano: As atividades investigativas são 
classificadas como atividades que envolvem problematização, 
organização do conhecimento (o levantamento de hipóteses) e 
utilização do conhecimento. O livro descreve suas práticas 
como investigativas, mas elas têm características 
demonstrativas, ilustrativas e descritivas. Algumas até tentam 
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se aproximar da investigativa, mas não são. Práticas que 
pedem uma solução para problemas que de preferência façam 
parte do cotidiano do aluno facilitam a construção do 
conhecimento. 

Grupo 3 - 8º ano: O livro traz experimentos que valorizam o 
trabalho em grupo, o diálogo, a observação e o registro através 
da escrita. Porém, os experimentos não fazem uma relação 
com áreas do conhecimento, pra nós a maioria são descritivos, 
demonstrativos e ilustrativos. Uma coisa que achamos 
interessante é que algumas unidades o livro traz primeiro os 
experimentos e a partir dele a exploração dos conteúdos. 
Umas unidades têm várias investigações e outras, nenhuma. 
Os livros trazem experimentos de fácil aplicação e baixo custo. 

 

O contexto pedagógico criado pelo uso do livro didático, o qual 
apresenta uma Ciência Reproducionista que vai se impondo 
especialmente pela experimentação - modelo científico adotado 
nos livros para se preconizar o bom ensino de ciências, 
fazendo com que os conhecimentos sejam reproduzidos e 
apresentados como sinônimo, também, de cópia, de verdades 
absolutas, desconsiderando-se a produção de sentidos e 
significados necessários à aprendizagem em Ciências. Assim, 
ao serem constantemente reproduzidos os experimentos, vão 
sendo, também, reproduzidas teorias, repetidos equívocos, por 
repetidas vezes, de modo a produzir no contexto escolar uma 
visão distorcida da produção da ciência e do trabalho científico 
(GÜILLICH, 2012, p. 101). 

 

Segundo os bolsistas eles poderiam ter explorado mais as sugestões 

dos livros didáticos, pois eles apresentam alguns experimentos de fácil 

aplicação e baixo custo. Eles afirmam que os professores não costumam usar 

o manual do professor, quase não utilizam as propostas de experimentação do 

livro didático e quando acontecem os experimentos são feitos de maneira 

ilustrativa ou demonstrativa, porque é mais fácil e toma menos tempo, porém 

aqui a participação efetiva do aluno não acontece. 

 

4.2.4 A terceira intervenção: Oficina de experimentação investigativa 

 

O objetivo de se oferecer uma oficina sobre a experimentação 

investigativa aos bolsistas foi o de oportunizar o conhecimento da metodologia 

e dos elementos que essa prática pedagógica pode trazer durante a formação 

inicial. Essa proposta é para que os bolsistas percebessem como a 

experimentação pode ser potencializada. 
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Segundo nosso pensamento, as atividades práticas podem 
assumir uma importância fundamental na promoção de 
aprendizagens significativas em ciências e, por isso, 
consideramos importante valorizar propostas alternativas de 
ensino que demonstrem essa potencialidade de 
experimentação: a de ajudar os alunos a aprender através do 
estabelecimento de inter-relações entre os saberes teóricos e 
práticos que se mostrem dinâmicos, processuais e 
significativos (SILVA; ZANON, 2000, p. 134). 

 

Antes da oficina procurou-se discutir a importância do ensino de 

Ciências as possibilidades e contribuições que as atividades experimentais 

podem trazer. Depois foi apresentada a proposta metodológica de Delizoicov et 

al (2003) dos três momentos pedagógicos (experimentação problematizadora). 

A oficina (APÊNDICE C) foi institucionalizada como atividade de 

extensão e aberta para todos os bolsistas do PIBID/BIO Colorado do Oeste-

RO, tendo sido realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2014. Trinta 

pessoas participaram da oficina, mas analisamos os dados apenas com os 15 

participantes da pesquisa. 

Procurou-se trabalhar com atividades experimentais que possibilitassem 

ampliar o conhecimento dos bolsistas sobre a metodologia que vem sendo 

trabalhada com eles experimentação problematizadora ou investigativa. Para 

isso escolheu-se o tema REINO FUNGI e a prática foi adaptada para que se 

relacionasse com a realidade em que estamos envolvidos8. 

Desta forma, deu-se início destacando-se uma problemática em nosso 

município. Colorado do Oeste está localizado no cone sul do estado de 

Rondônia, tendo sido instalado em 1983, possui 18.591 habitantes, segundo o 

IBGE (2014). As principais atividades do município são agricultura, pecuária, 

comércio, indústria, com destaque para a agricultura familiar.  

Os fungos, tema escolhido para a oficina, são prejudiciais e benéficos 

para a agricultura, pois, prejudicam a conservação dos alimentos após a 

colheita, causam enfermidades em plantas diminuindo a produção entre outros 

malefícios e, por outro lado, aumentam a fertilidade do solo, são muito 

                                                                 
8 NAVES, M. M. Fabricação de pães e fungos. Como isso ocorre? Disponível em: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=16053. Acesso realizado em: 
23 de novembro de 2014, às 14h06min.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=16053
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utilizados na industrialização de pães e laticínios e algumas espécies são 

comestíveis. Em nossa região, com clima quente e úmido, temos um sério 

problema com o método de armazenamento e a conservação de alimentos, 

tendo em vista que os fungos se proliferam com facilidade em ambientes com 

essas características. Os alimentos mal acondicionados e embalados 

inadequadamente causam transtornos e perdas para muitos comerciantes e 

agricultores de nossa região. Pensando nisso, optamos em iniciar a aula com 

um belo café da manhã. 

Nas mesas tinham vários alimentos (bolos, doces, pães, frutas, 

verduras) uns em bom estado e prontos para serem consumidos e outros 

apresentavam uma grande quantidade de fungos.  

Alguns desses alimentos foram armazenados inadequadamente de 

maneira proposital para que fosse possível a proliferação dos fungos para 

realização da aula (FIGURA 6). 

 

Figura 6. Oficina - Materiais para a experimentação. 

F 
Foto: a autora 
 

Os bolsistas foram convidados a se aproximar das mesas e observar 

todos os alimentos. A partir disso lançou-se a seguinte problematização: 

1º Momento: PROBLEMATIZAÇÃO 

A presença de fungos em alimentos pode representar um grande 

risco à saúde. Por outro lado os fungos são importantes e ajudam no 

trabalho de agricultores. Por que isso acontece?  

Divididos em grupos, os bolsistas responderam a questão 

individualmente e depois foram convidados a socializar as suas respostas com 

o restante do grupo. Transcreve-se aqui as respostas dos grupos. 
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G-1: Os fungos são extremamente importantes. Eles se 
desenvolvem em ambientes favoráveis. Eles têm grande 
importância para agricultura porque realizam atividades 
decompositoras de materiais orgânicos, que são importantes 
para a agricultura. 

G-2: Eles adoecem as folhas. Mas, tem outra atuação que 
pode ser considerada benéfica, liberando para o solo matéria 
orgânica através da decomposição das folhas. 

G-3: Alguns fungos realizam decomposição de matéria 
orgânica, os fungos diferentes das folhas não fazem 
fotossíntese, ou seja, não produzem seu próprio alimento, mas 
absorvem seu alimento, para o solo, isso é importante. 

 

Nesse primeiro momento alguns se mostraram meio desconfortáveis em 

expressar suas hipóteses sobre o problema levantado. Em seguida, levantou-

se mais questões, essas voltadas às observações dos alimentos na mesa. 

Questões: Para seu grupo o que representam estas mesas? Qual a 
finalidade de cada produto (alimento)? Na mesa 2 o que aconteceu com 
os alimentos? Todos os fungos que estão aí são comestíveis? Qual a sua 
importância? Como os fungos atuam no pão e nas massas?  

 

As respostas dos três grupos foram parecidas, por isto transcrevemos 

apenas a resposta de um dos grupos. 

 

G-1: Essa mesa apresenta alimentos que têm como 
característica a capacidade de proliferação de fungos, esses 
fungos por sua vez podem deteriorar o alimento dependendo 
de como eles são armazenados e em que condições são 
armazenados. Na mesa ao lado temos todos os alimentos com 
bolores (fungos), parte deles (os bolos, os pães, os doces) 
utilizam fermento no seu preparo. Diferentemente das frutas e 
verduras que também estão emboloradas. Como já dito 
anteriormente os fungos também tem sua importância, aqui na 
mesa por exemplo nós temos exemplo de fungos que são 
comestíveis, os cogumelos. 

 

Nenhum dos grupos explicou como os fungos atuavam no pão e nas 

massas. Levantou-se o questionamento mais uma vez e obteve-se a seguinte 

resposta. 

“Olha professora, a gente até sabe que os fungos atuam na massa, 

mas não conseguimos explicar como” (B-4). 
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Esse primeiro momento permite que o professor verifique quais são as 

explicações baseadas em conhecimento prévio e algumas hipóteses, 

permitindo-se que o aluno expresse suas ideias. 

2º Momento: Com base nas respostas, trabalhamos o conceito de 

fungos, classificação (estrutura, formatos, cores, unicelulares, pluricelulares, 

processo de apodrecimento de frutas e verduras). 

Devido aos questionamentos dos bolsistas com relação à aplicação de 

aulas pelos professores da graduação que se distanciavam do ambiente 

escolar, pensamos em levar um microscópio para a sala para observação dos 

fungos presentes nos alimentos. Uma matéria publicada na revista Galileu9 

trazia como alternativa a transformação do smarthphone em um microscópio 

adaptado e gastando apenas 35 reais criamos o nosso (FIGURA 7) que fez o 

maior sucesso na aula. 

 

Figura 7. Microscópio adaptado. 

 

Foto: a autora 
 

Logo depois entregamos aos alunos um texto com título “O pão nosso 

de cada dia”. Esse texto destacava a história do pão, das leveduras, até então 

desconhecida por muitos. Aproveitou-se o momento para falar como as 

leveduras atuavam nas massas de pães. Foi feita a leitura e o registro das 

ideias sobre o texto. 

                                                                 
9 Revista Galileu online. Disponível em: 
http://revistagalileu.globo.com/Tecnologia/Inovacao/noticia/2014/10/aprenda-como-transformar-
seu-smartphone-em-um-microscopio-caseiro.html. Acesso realizado em: 11 de dezembro de 
2014, às 14h32min. 

http://revistagalileu.globo.com/Tecnologia/Inovacao/noticia/2014/10/aprenda-como-transformar-seu-smartphone-em-um-microscopio-caseiro.html
http://revistagalileu.globo.com/Tecnologia/Inovacao/noticia/2014/10/aprenda-como-transformar-seu-smartphone-em-um-microscopio-caseiro.html
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Neste segundo momento valoriza-se não apenas as discussões como 

também o registro de ideias que estão sendo construídas pelos alunos. 

3º Momento: Prática - Investigando a ação dos fermentos biológicos10. 

Apresentamos aos grupos os materiais que seriam utilizados em nossa 

prática. 

 3 Garrafas pet. 

 4 colheres de sobremesa de açúcar. 

 4 colheres de sopa de Fermento biológico. 

 Água quente e fria 

 3 bexigas 

 4 colheres de sobremesa de farinha de trigo. 

 Fita adesiva e papel para fazer um funil 

 

Antes dos grupos realizarem suas práticas levantou-se outro 

questionamento: 

 

O que vocês acham que vai acontecer com as bexigas grudadas 

nas garrafinhas? 

 

O grupo respondeu: 

“Os balões vão encher, uns mais e outros menos”. 

 

Cada grupo recebeu 3 garrafinhas de 250ml de refrigerantes vazias, 

essas garrafinhas foram numeradas pelos bolsistas de 1 a 3. Despejou-se em 

cada uma delas aproximadamente quatro dedos de água morna. Na garrafa 

número 1 adicionou-se 2 colheres de açúcar. Na garrafa número 2 adicionou-

se 2 colheres de farinha de trigo e na garrafa número 3 adicionou-se duas 

colheres de açúcar e duas colheres de farinha de trigo e uma colher de sopa de 

fermento biológico em cada garrafa. Em seguida e bem rápido colocou-se um 

balão no gargalo de cada garrafa e prendeu-se com fita adesiva. 

 

                                                                 
10 Aula adaptada do vídeo Ciência Hoje das crianças.  Uma delícia de experiência. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=GVQ8zj-7vzc. Acesso realizado em: 23 de novembro 
de 2014, às 16h19min. 

https://www.youtube.com/watch?v=GVQ8zj-7vzc
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Figura 8. Momentos de montagem, observação e discussão do experimento. 

  

Foto: a autora 
 

Observando como cada balão enchia, eles responderam as seguintes 

questões: 

 
1o Você saberia dizer o que faz com que isso aconteça? 

Todos os grupos responderam. 

G-1: “Gás” 

G-2: “Gás carbônico” 

G-3: “Gás” 

2o Como o gás foi parar dentro da garrafa? 

Um grupo apenas respondeu. 

G-2: “A formação do gás se deu pela combinação do açúcar e do fermento.”  

Os outros dois não souberam responder a pergunta. 

3 o  Qual o papel da água morna no experimento? 

Os três grupos responderam. “Acelerou o processo de fermentação.” 

Perguntou-se como? Eles não souberam explicar. 

Explicou-se a influência da água morna no processo, facilitando o 

contato entre as partículas de fermento e açúcar. O fermento que é uma 

levedura reage com o açúcar produzindo gás carbônico e álcool. 

4o A produção de gás poderia acontecer sem a água morna? 

Os três grupos responderam: 

“Sim, seria mais lento. Mas, aconteceria”. 

5o Porque se formou gás na garrafa 2 se não continha açúcar? 

Apenas um grupo respondeu. 
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G-2: “Achamos que tem alguma relação com o trigo, porque na verdade o trigo 
é uma mistura de várias substâncias. Dessas substâncias temos o açúcar, 
então acreditamos que pode ter uma relação”. 

 

Nesse terceiro e último momento a aplicação do conhecimento é 

realizada diante das novas situações, esse momento possibilita ao aluno 

mobilizar os saberes construídos diante da nova realidade. 

Ao final da atividade cada grupo elaborou sua própria atividade 

experimental investigativa para testar as ideias apresentadas diante dos 

questionamentos e após essa atividade aplicou-se um questionário 

(APÊNDICE D) para que os alunos avaliassem a oficina. As respostas foram 

muito parecidas, transcrevemos algumas que consideramos mais significativas: 

 

1o Analise as atividades investigativas propostas e a maneira como 

elas foram realizadas. Qual seria o seu papel se fosse aplicado em uma 

aula de Ciências? 

“As propostas foram muito interessantes e importantes. Eu, pelo menos 
desconhecia essa metodologia, sequer sabia que uma aula poderia ser 
trabalhada de tantas maneiras e com tanta representatividade. Inclusive, teve 
várias coisas que eu não aprendi sobre fungos na minha graduação que 
aprendi agora. Sinceramente, antes da oficina jamais faria uma aula assim. 
Agora, penso seriamente em utilizar essa metodologia em minhas aulas, ela é 
muito mais significativa para o aluno e explora vários elementos. Nesse tipo de 
aula temos um papel importante o de mediador e os nossos alunos são 
investigadores” (B-2). 

2o Como as atividades experimentais investigativas podem 

contribuir para que seus alunos aprendam Ciências? 

“Neste tipo de experimento o aluno é protagonista, ele participa de todos os 
processos, ele não é apenas um mero executor de tarefas” (B-15). 

3o Em sua opinião, quais as vantagens e limitações das atividades 

experimentais investigativas? 

“Vantagens: ela é ampla pode ser realizada de várias formas, podemos 
explorar textos, vídeos, pesquisas, experimentos. Os alunos são mais 
participativos e aprendem mais. Desvantagens: requer criatividade, uma boa 
fundamentação teórica sobre os assuntos, o que a nossa formação inicial deixa 
um pouco a desejar. Por exemplo, nessas aulas de fungos, foram feitas várias 
perguntas, bobas até, mas que não sabíamos responder e este assunto já foi 
estudado, mas não teve tanta representatividade e significância como esta 
prática tão simples teve” (B-11). 
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4o Qual a importância das atividades experimentais investigativas 

no Ensino Fundamental? 

“São essenciais, porque é no ensino fundamental que os alunos têm o primeiro 
contato com as Ciências. Se for bem trabalhada no ensino fundamental no 
ensino médio flui mais naturalmente, quebra aquele paradigma que Ciência é 
pra seres extraordinários” (B-2). 

5o Descreva o que você achou da Oficina? 

“Já estou me formando e gostei muito da oficina, trouxe grandes colaborações 
que nossa formação até agora não trouxe” (B-1). 

6o Comente suas críticas e sugestões para a oficina. 

“Acredito que ela deveria ter muito mais tempo para poder abordar as várias 
maneiras de se fazer experimentação, mas foi super válida. Seria interessante 
também se fosse ofertada para os demais licenciandos que não participam do 
PIBID” (B-5). 

7o Com base em sua formação acadêmica, quais as dificuldades 

que você encontra para desenvolver suas atividades práticas? 

“Acredito que o nosso maior problema é a formação que recebemos na 
graduação, isso ficou claro nas aulas, foram feitas perguntas, que 
supostamente saberíamos responder, mas não foi assim, às vezes isso nos 
impede de desenvolver as aulas melhor, na grande maioria das vezes temos 
que estudar de forma independente” (B-7). 

8o Qual a contribuição de sua formação inicial nas práticas 

experimentais realizadas na escola? 

“O que mais ajudou foram os poucos professores que tiveram a preocupação 
de dar uma aula prática boa e com compromisso com a aprendizagem, é 
nesses que nos espelhamos. Mas, a maior contribuição vem da coordenação 
do PIBID e do contato com os colegas, pois discutimos muito todas as 
possibilidades antes de darmos as aulas” (B-4). 

9o Você sentiu dificuldades em elaborar uma atividade experimental 

investigativa. Caso sim, descreva-as. 

Nove alegaram não ter dificuldades para elaborar as aulas, seis 

disseram ter dificuldades e transcrevemos a seguir a resposta de um bolsista 

que disse ter encontrado dificuldade. 

“Sim, senti um pouco. Porque o problema está na fundamentação do conteúdo, 
às vezes pra trabalhar certos assuntos precisamos de um bom conhecimento 
científico” (B-3). 

10o Segundo os PCN Ciências Naturais: “As pesquisas acerca do 

processo de ensino e aprendizagem levaram a várias propostas metodológicas, 
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diversas delas reunidas sob a denominação de construtivismo. Pressupõem 

que o aprendizado se dá pela interação professor/estudantes/conhecimento, ao 

se estabelecer um diálogo entre as ideias prévias dos estudantes e a visão 

científica atual, com a mediação do professor, entendendo que o estudante 

reelabora sua percepção anterior de mundo ao entrar em contato com a visão 

trazida pelo conhecimento científico”. Baseado nessa afirmação, o ensino de 

Ciências deve possibilitar a aprendizagem de Ciências por meio de 

investigação. Você pretende reproduzir esta metodologia em sua prática 

pedagógica? Por quê? 

“Sim. Esta metodologia permite que professor e aluno interajam. O professor 
aqui tem um outro papel, que não é o de detentor do saber absoluto, ele não 
trata seu aluno, como se fosse alguém que não sabe de nada e que não tem 
nada a oferecer. Essa metodologia demonstra como é importante saber e 
valorizar o que o aluno traz, a partir disso podemos transformar as aulas e 
auxiliar na construção de um conhecimento que é significativo, podemos 
inclusive parar de ouvir aquela bendita frase: „Eu não sei pra que isso serve‟” 

(B-8). 

Baseado nos relatos dos bolsistas percebeu-se uma visão mais 

compreensiva sobre a experimentação e sua importância no ensino de 

Ciências, bem como uma melhor compreensão do seu próprio processo de 

aprendizagem e de seus alunos e abriu novas possibilidades para a prática 

docente. 

Esse questionário refletiu vários assuntos já abordados nesta 

dissertação. A falta de relação dos conteúdos estudados na graduação com a 

escola e a prática docente, a descontextualização, falhas inclusive de formação 

e a reafirmação da importância do PIBID nesse processo formativo.  

Acreditamos que a apresentação da metodologia de experimentação 

problematizadora durante a formação inicial destes professores oferece 

subsídios para que os conteúdos de Ciências sejam relacionados ao dia a dia 

do aluno, de forma significativa, isso também contribui com a aquisição plena 

dos objetivos da educação científica. Não se deseja que esta proposta se torne 

uma coisa de momento, mas que traga mudanças na prática docente, nas 

concepções e metas dos nossos futuros professores, bem como da nossa 

própria, seus formadores. Ressalta-se também que não é uma oficina que 

propiciará a melhor das práticas, a prática é aperfeiçoada praticando-se e deve 

ser acompanhada pela reflexão. 
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4.3 Etapa 3: Aplicação do conhecimento 

 

No terceiro e último momento pedagógico proposto para a 

experimentação investigativa aqui adotada, deve ocorrer a aplicação do 

conhecimento diante de novas situações para verificar se os estudantes são 

capazes de mobilizar os saberes construídos diante de novos contextos 

apresentados. 

A próxima seção apresenta duas situações em que os alunos aplicaram 

os conhecimentos construídos sem que os mesmos tivessem sido planejados 

antecipadamente no projeto de pesquisa, mas, foram planejados 

colaborativamente no decorrer do processo, evidenciando mais uma vez o 

método adotado neste trabalho: a pesquisa-ação colaborativa. 

 

4.3.1 Os bolsistas aplicam a experimentação investigativa na escola após 

participação em oficina  

 

Após a aplicação da oficina de Experimentação Didática Investigativa, os 

bolsistas, por iniciativa própria, passaram a adotar a prática em suas aulas de 

Ciências. Faz-se aqui um breve relato de uma das experiências vivenciadas 

por alguns deles na escola. 

A prática foi realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Paulo de Assis Ribeiro, escola atendida pelo programa, com a turma de 

7° ano do ensino fundamental (disciplina de Ciências, ciclo da vida) através da 

Experimentação Problematizadora, na qual utilizou-se como ferramenta 

didática a construção de um terrário pelos próprios alunos. Os experimentos 

investigativos foram conduzidos por meio do projeto intitulado “Experimentação 

no Ensino de Ciências e a Formação Inicial de Professores” sob a orientação 

da pesquisadora. 

No primeiro momento recomendou-se a emersão de uma situação 

problema, levando em consideração o conhecimento prévio dos alunos, os 

mesmos foram convidados a registrar suas hipóteses. Seguindo as orientações 

dos bolsistas os alunos construíram seus terrários utilizando areia, carvão, 

terra, pedras, feijões e minhoca. 
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Figura 9. Terrário construído por um grupo de alunos 
do 7º. Ano na EEEFM Paulo de Assis Ribeiro 

 

Foto: PIBID/BIO 
 

Durante a montagem dos terrários vários alunos questionavam sobre o 

uso dos materiais e é justamente aqui que se chama a atenção do professor 

para organizar o experimento de forma que ele desperte a curiosidade e o 

interesse do aluno em desenvolvê-lo. Após a montagem dos terrários os alunos 

foram sendo questionados sobre a construção dos mesmos e o que eles 

achariam que iria acontecer. “As plantas vão se desenvolver? Os feijões 

colocados no terrário vão nascer? As condições do ambiente permitirão o 

desenvolvimento de alguma espécie?”. Neste primeiro momento os alunos 

fizeram o registro de suas hipóteses em uma caderneta construída por eles, 

levando em consideração os seus conhecimentos prévios. Descreve-se a 

seguir algumas hipóteses levantadas pelos alunos. 

 

Aluno 1: Alguns dos feijões vão nascer; 
Aluno 2: A flor vai continuar viva; 
Aluno 3: A minhoca que colocamos supostamente vai morrer; 
Aluno 7: Algumas plantas vão crescer e outras irão morrer, 
graças a água que irá acumular na superfície do vidro que 
usamos e depois a água irá evaporar.  

 

Esse é o primeiro passo para que os alunos percebam que a Ciência faz 

parte do seu cotidiano. 

Durante a montagem dos experimentos foram trabalhados utilizando 

aulas expositivas com material de pesquisa assuntos, tais como: tipos de solos, 

plantas, animais e as interações ambientais: habitats, umidade, temperatura, 

alimentos, ciclo da chuva e a reprodução da vida. A partir desse contato com o 
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conhecimento científico, das observações, da relação com a realidade, o aluno 

passa a internalizar ideias e conceitos de forma mais significativa ocorre por 

meio da interação de conceitos e atividades práticas que são assimilados por 

meio das ações físicas e mentais sobre o objeto de estudo, incluindo o 

questionamento, a formulação de hipóteses, a observação e o registro. Quando 

o conteúdo escolar a ser apresentado não consegue ligar-se a algo já 

conhecido ocorre o que Ausubel chama de aprendizagem mecânica, as 

informações novas não interagem com os conceitos relevantes já existentes na 

estrutura cognitiva (MOREIRA, 1999). 

Os alunos fizeram observações nos dias seguintes à montagem, 

registraram suas percepções, discutiram sobre os acontecimentos dentro do 

ambiente criado em comparação com o ambiente natural (FIGURA 10a, 10b e 

10c). 

 

Figura 10a, b e c. Momento de observação, questionamentos e análise. 

   

Foto: PIBID/BIO 

 
Aluno 14: Os pés de feijão cresceram e todas as plantas 
continuam vivas. 

Aluno 17: Não houve nada de diferente, mas acho que ainda 
vai acontecer. 

 

Ainda no segundo momento, os conhecimentos dos alunos foram 

organizados, eles socializaram suas observações. 
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Figura 11. Alunos registrando e socializando suas observações. 

 
Foto: PIBID/BIO 

 

Foi realizado o registro das observações e levantamento de hipóteses 

que auxiliaram a alcançar a compreensão científica do fenômeno investigado 

(desenvolvimento das plantas, dos animais...). 

 

Figura 12. Registro na caderneta construída pelos alunos. 

 
Foto: PIBID/BIO 

 

Um registro de um dos alunos mostra sua constatação de que a hipótese 

inicial estava errada: 
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Aluno 11: A planta não morreu, embora que pensei que ela iria 
morrer. Os feijões se desenvolveram rápido. E o local, dá pra 
perceber, que está bem úmido e cheio de ar que dá pra manter 
a planta viva. 

 

Os registros dos alunos demonstram claramente que eles são capazes 

de interpretar os dados, registrar e socializar as informações, comparar as 

diferenças do ecossistema criado e o ecossistema em que vivem. A todo o 

momento os alunos eram orientados pelos bolsistas. Situações tais como, 

dúvidas, acasos, erros e intuições foram considerados como parte do processo 

de reconstrução do conhecimento. 

No terceiro e último momento, após as observações, registros, análises, 

debates e relatos das ações ocorridas dentro de cada terrário, foi possível a 

reorganização dos conceitos sobre o ambiente pelos alunos e o conhecimento 

foi reformulado pelos próprios alunos, demonstrando que eles foram capazes 

de mobilizar os saberes de novos contextos em investigação. 

Os alunos tiveram participação ativa nas aulas, mostrando-se 

interessados a estudar, perguntar e contribuir com suas observações. 

 

Cada vez que escuto que as crianças pequenas não podem 
aprender ciências, entendo que essa afirmação comporta não 
somente a incompreensão das características psicológicas do 
pensamento infantil, mas também a desvalorização da criança 
como sujeito social. Nesse sentido, parece que é esquecido 
que as crianças não são somente „o futuro‟ e sim que são „hoje‟ 
sujeitos integrantes do corpo social e que, portanto, têm o 
mesmo direito que os adultos de apropriar-se da cultura 
elaborada pelo conjunto da sociedade para utilizá-la na 
explicação e na transformação do mundo que a cerca. E 
apropriar-se da cultura elaborada é apropriar-se também do 
conhecimento científico, já que este é uma parte constitutiva 
dessa cultura (FUMAGALLI, 1998, p. 15). 

 

Para os bolsistas do PIBID/BIO a experiência com a prática pedagógica 

investigativa, até então, desconhecida, foi importante e compensadora. Eles 

relataram algumas dificuldades na implementação da experimentação 

problematizadora, superada pelo trabalho coletivo. Os bolsistas não se 

julgavam preparados para a execução da proposta, porém, ao trabalhar de 

forma coletiva tentando superar o modelo tradicional de experimentação 
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conduzida por vários professores no processo de formação docente, os 

mesmos mostraram-se capazes de fazer experimentos investigativos baseado 

na resolução de problemas, contextualizando e integrando os momentos de 

ação/reflexão/ação. 

Carvalho e Gil-Perez (2001) propõem aos professores de Ciências, 

romper com a visão simplista sobre o Ensino de Ciências, questionar as ideias 

de senso comum. Ao longo da prática os bolsistas refletiram sobre a prática, as 

dificuldades expostas soaram como motivos para avançar e melhorar o 

processo formativo de nossos professores para avançar no processo de 

reconstrução dos saberes.  

A experimentação problematizadora passou a ser um referencial no 

trabalho de experimentação desenvolvida no programa, pois, consegue-se 

através das práticas articular o aprender e o ensinar Ciências pelas 

concepções de nossos alunos.  

As ações mostradas parcialmente exigiram dos bolsistas a adoção de 

uma postura não apenas de professores em formação, mas de organizadores 

de sua docência pela busca permanente do aprimoramento de sua prática de 

ensino e consequentemente a correspondência do aluno pela qualidade do seu 

aprendizado. 

Não se tem a pretensão aqui de dizer que a experimentação 

problematizadora é a única que colabora com o processo de ensino-

aprendizagem, pois, para cada aula o professor traça um objetivo e a 

experimentação pode ser realizada de diferentes formas, dependendo dos 

objetivos e das condições para sua realização.  

Após a participação da Oficina de “Experimentação Didática no Ensino 

de Ciências”, na qual a metodologia de experimentação problematizadora foi 

apresentada, ocorreram mudanças significativas visualizadas na prática dos 

bolsistas. Mesmo com certa dificuldade durante o planejamento inicial das 

ações da experimentação problematizadora através da construção do terrário, 

as aulas mostraram-se eficazes na construção do conhecimento dos alunos. 

Estes, por sua vez, mostraram-se capazes de observar, levantar hipóteses e 

comparar as suas ideias prévias com as novas ideias e reconstruí-las. O uso 

desta prática mostrou-se importante na formação dos novos professores. 
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4.3.2 Os bolsistas criam Oficina para divulgação do conhecimento  

 

Após a aplicação da oficina na escola, fui surpreendida com o convite 

por parte dos alunos para que eu acompanhasse e participasse da elaboração 

de uma oficina a ser ministrada no evento da Instituição denominado II 

Congresso de Pesquisa e Extensão do IFRO (CONPEX), realizado no dia 10 

de outubro de 2014 na cidade de Ariquemes. 

Segundo os alunos, a metodologia que já estava sendo utilizada em sala 

por eles e que mostrava resultados positivos, despertou no grupo o desejo de 

divulgar a metodologia para outros professores e futuros professores. 

O grupo de 15 alunos dividiu-se em 3 grupos com práticas de Biologia, 

Química e Física. As áreas foram determinadas por ordem de sorteio e após o 

sorteio os grupos começaram o processo de pesquisa para elaboração das 

experimentações para oficina. 

Os grupos escolheram uma temática, fizeram levantamento de 

informações, de materiais alternativos que pudessem auxiliar na prática, de 

conteúdos para fortalecer as problemáticas e possíveis hipóteses levantadas 

pelos alunos, utilizando ferramentas de pesquisas tais como Internet, livros 

didáticos e artigos. Foi muito interessante observar as discussões levantadas 

por eles, que naquele momento se diferenciava muito das primeiras práticas 

realizadas no início da pesquisa. 

Questões como: o que ensinar? Como ensinar? De que forma ensinar? 

Qual será o objetivo da nossa aula? Como iremos conduzi-la? Fizeram parte 

destes encontros de planejamento. A todo o momento percebeu-se que estes 

bolsistas agora tinham a preocupação em elaborar aulas que pudessem estar 

relacionadas de alguma forma com a realidade dos seus alunos, fazer 

levantamento de questões voltadas àquela realidade, práticas que 

incentivassem o senso crítico dos alunos e por último (e acredito que o mais 

importante), mostrar aos alunos que o conhecimento adquirido na escola pode 

ser aliado ao que ele já tem para uma melhor compreensão do mundo em que 

vive.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS 

TRABALHOS 

 

A seguir estão relacionadas as considerações que ainda se fazem 

necessárias sobre o presente trabalho e as recomendações para os trabalhos 

de futuros pesquisadores (ou nós mesmos) a partir da delimitação e das 

perspectivas de nossa pesquisa. 

Esta experiência exigiu muito de mim, como pessoa e como profissional. 

Foi muito gratificante, pois, permitiu que eu olhasse para minha própria prática 

e refletisse sobre ela. Utilizar uma estratégia didática para que o ensino 

aconteça de forma significativa não é fácil e não se quer aqui defender uma 

única metodologia para a experimentação no ensino de ciências e na formação 

docente para esta área, pois, acredito que cada uma pode oferecer algo que 

auxilie a prática, que traga mudanças para que o objetivo do ensino de 

Ciências seja alcançado. 

Durante esse período que estive em contato com o PIBID, pude 

perceber quão importante é este programa e queria eu ter tido a oportunidade 

de, durante minha formação, ter participado de algo semelhante, pois, entendo 

que tem grande importância na formação inicial de professores. Ele contribui de 

maneira efetiva com a formação do professor, pois, procura desde o início 

incentivar e valorizar o magistério, inserindo precocemente o licenciando na 

escola, fazendo com que ele conheça o espaço escolar por outro ângulo - que 

não o de discente - desenvolvendo ações diversificadas e inovadoras que 

contribuem com a construção de sua identidade docente.  

Ele permite que o aluno se envolva de todas as formas com a educação, 

contribui para a formação de professores críticos e reflexivos, tarefa essa que 

deveria ser realizada durante o processo de formação inicial nos cursos de 

Licenciaturas. O relato de licenciandos que participam do programa no IFRO é 

o de reconhecimento da contribuição formativa muito maior e melhor do que a 

do estágio supervisionado que acontece apenas a partir do 5º período do 

curso, com 400h de atividades práticas e teóricas. 

O conhecimento do professor vai além dos conteúdos programáticos que 

são apresentados durante a graduação de maneira fragmentada e estes 

repassados aos seus alunos na maioria das vezes de maneira não significativa. 



106 

 

 

Justifica-se aqui a importância de se inserir o acadêmico de licenciatura o mais 

cedo possível no ambiente escolar e da necessidade de colaboração entre 

pesquisadores-formadores das licenciaturas com a tendência de formação do 

professor-pesquisador, pois, apenas assim o mesmo terá a oportunidade de 

conhecer e melhorar sua prática, aliando-a ao conhecimento acadêmico que 

vai sendo trabalhado nas disciplinas da graduação e em outros componentes 

curriculares. 

Entretanto, é fundamental que os formadores das licenciaturas revejam 

suas práticas e procurem se comprometer com as mudanças que levem os 

alunos a vivenciarem na academia aquilo que vão ter que ensinar (o quê e 

como) de forma mais integrada e colaborativa, pois, este trabalho nos ensinou 

que isto é possível, desejável e ético. 

Devemos nos preocupar com os futuros professores, pois, eles são 

fundamentais nesse processo, futuramente irão interagir com os alunos em seu 

ambiente escolar (sala de aula) e as suas complexidades. É importante que 

este futuro profissional compreenda que a formação inicial não pode ser uma 

qualificação inicial mínima baseada em técnicas, mas, o primeiro passo para 

uma formação contínua. 

Os dados aqui apresentados, individuais e coletivos, apontam efeitos 

que são relatados de maneira exaustiva na literatura. A experimentação não 

pode ser tratada de forma isolada, a ciência não pode ser tratada de maneira 

fragmentada, a qualidade dos cursos de formação de professores não pode ser 

definida pela quantidade de conteúdos e conceitos que são transmitidos. O 

conteúdo científico é importante para a formação do professor, durante a 

oficina isso ficou claro, porém, esse conhecimento deve estar associado à 

prática pedagógica que é uma ferramenta essencial para o ensino. 

A proposta de experimentação problematizadora, até então 

desconhecida pelos bolsistas, permitiu aos mesmos o desenvolvimento de uma 

prática pedagógica mais próxima daquilo que é recomendado pelos 

especialistas da área, menos conteudista-reprodutivista e mais representativa-

reflexiva, ressaltando a necessidade de se investir mais na formação de 

professores de Ciências, no ensino teórico e prático das metodologias 

investigativas e na valorização profissional dos docentes. Como professora, 
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também pude aperfeiçoar este modo de ensinar ciências ao aprofundar meus 

conhecimentos teóricos e exercitar na prática uma nova metodologia. 

Acredito que essa experiência contribuiu também com a formação dos 

bolsistas que agora assumem a experimentação como algo indissociável da 

teoria, mas sem se preocupar em dar aulas expositivas sobre o assunto antes 

de fazer o experimento. Por se tratar de um estudo profundo, acreditamos que 

novas investigações podem ser realizadas com os formadores, com os 

professores supervisores que já atuam nas escolas, com os alunos regulares 

que não participam do PIBID, entre outros. 
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APÊNDICE A 

 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES CURRICULARES E 
TECNOLÓGICAS 

 
 
Caro aluno: Este questionário tem como objetivo coletar dados para realização da Dissertação de 
Mestrado do Programa de Mestrado Profissional em Educação da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, da discente Minelly Azevedo da Silva. Caso sinta-se incomodado em responder 
a alguma pergunta do questionário, marque as alternativas de não declaração, mas não deixe de 
responder. Apenas pedimos que você preencha-o com sinceridade. A identificação não é 
obrigatória. Em caso de identificação o sigilo será resguardado. 
 

 
1. Sexo:  

( ) Masculino 
( ) Feminino 
( ) não declaração 

2. Idade: _________ Anos completos. 
 ( ) não declaração 

 

3. Estado Civil: 
( ) Solteiro(a) 
( ) Casado(a) 
( ) Separado(a) / Divorciado(a) 
( ) Viúvo(a) 
( ) Vivo com companheira 
( ) Vivo com companheiro 
( ) outro 
( ) não declaração 

4. Naturalidade: 
( ) Brasileiro(a) 
( ) Estrangeiro(a) naturalizado(a)  
 

 Qual país?__________________ 

 
5. Estado e Município de origem: _________________________________ 
 ( ) não declaração 
 
6. Em seu município de origem você morava na região:  

( ) Urbana (cidade) 
( ) Rural (fazenda, sítio, chácara, aldeia, vila agrícola, etc.) 
( ) não declaração 

 
7. Município em que mora hoje: _________________________ 
 
8. Você tem filhos? Caso sim, quantos? 
 
9. Com quem você mora? 

( ) Pais 
( ) Cônjuge 
( ) Companheiro (a) 
( ) Filhos 
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( ) Sogros 
( ) Parentes 
( ) Amigos 
( ) Empregados domésticos 
( ) Outros 
( ) (ou) Sozinho (a) 
( ) não declaração 

 
10. Você já possui alguma graduação? Caso sim, qual? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
11. Qual a sua concepção em relação: 
 
a) A Educação: 
 
 
 
 
b) Ser professor: 
 
 
 
c) Escolha do seu curso: 
 
 
 
12. Você está satisfeito em cursar licenciatura? Justifique. 
 
 
 
13. Antes do curso você exercia alguma atividade? 
 
 
 
14. Antes de participar do Programa de Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência - PIBID 
você desenvolvia alguma atividade? 
 
 
 
15. Qual a sua expectativa em relação ao PIBID? 
 
 
 
16. O que você entende por Ciência? 
 
 
 
17. Como você definiria Ensino? 
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18. O que é Experimentação e qual a sua importância no Ensino? 
 
 
 
19. Você já ouviu falar em Problematização no Ensino? Sim ( ) Não ( ) 
O que você entende por Problematização no Ensino? 
 
 
 
20. Você tem participado de aulas práticas em seu curso de graduação? Sim ( ) Não( ) Em que 
disciplinas?  
 
 
 
 
 
21. Como são estas aulas práticas (lugar, tempo, com /sem roteiro, despertam a curiosidade, são 
motivadoras etc.)? 
 
 
 
 
 
 
 
22. Você realiza as aulas práticas na Iniciação à Docência? Sim ( ) Não ( ) 
Caso tenha respondido sim, responda a questão: Como você realiza as aulas práticas? 
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APÊNDICE B 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 
LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES CURRICULARES E 

TECNOLÓGICAS 
 
 

Roteiro de Entrevista aos alunos participantes do PIBID 
Artigos:  

FRANCISCO, W. E.; FERREIRA, L. H.; HARTWIG, D. R. Experimentação Problematizadora: 
Fundamentos Teóricos e Práticos para a aplicação em Salas de Aula de Ciências. XIV 
Encontro Nacional de Ensino de Química (XIV ENEQ). UFPR, 21 a 24 de julho de 2008. 
Curitiba/PR. 

OLIVEIRA, N.; SOARES, M. H. F. B. As atividades de experimentação investigativa em 
Ciência na sala de aula de escolas de ensino e médio e suas interações com o lúdico. XV 
Encontro Nacional de Ensino de Química (XV ENEQ) - Brasília, DF, Brasil - 21 a 24 de julho de 
2010. Experimentação no Ensino - EX. 

OLIVEIRA, K. R. de; VIVIANI, L. M. Livros de ciências e atividades práticas: concepções e 
referências a diferentes áreas do conhecimento. Resumo apresentado no VIII ENPEC - 
Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. 2011  

Partindo das observações das aulas práticas aplicadas pelos licenciandos do PIBID e sugestão de 

leitura dos artigos desdobramos outras questões, a saber: 

1) Qual o objetivo das aulas práticas face de motivação dos alunos e ao objetivo do 
programa? 

2) Como foram escolhidas, elaboradas e aplicadas as aulas práticas? 
3) Quais estratégias foram utilizadas durante as aulas práticas? (demonstrações, protocolos 

ou realização das atividades pelos próprios alunos) 
4) Qual o seu papel no decorrer das aulas práticas? 
5) As aulas práticas foram utilizadas para avaliação? Caso sim, como era feita a avaliação da 

aula prática? 
6) Qual o seu parecer geral acerca dos experimentos que foram realizados nas salas de 

aulas? 
7) Você acredita que as aulas experimentais foram produtivas e auxiliaram os alunos na 

construção do conhecimento e compreensão do conteúdo? 
8) Qual(is) a(s) vantagem(ens) em aplicar aulas práticas? 
9) Quais os problemas observados antes, durante e depois das aulas práticas? 

 
 

http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiienpec/
http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiienpec/
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Após a leitura dos artigos (questões norteadoras do grupo focal) 
 

10)  Os livros analisados propõem experimentações que estimulam a investigação através da 
observação, análise, discussão dos resultados, registros e outros procedimentos que são 
característicos da experimentação investigativa em Ciências? As práticas são viáveis (com 
materiais de fácil acesso), confiáveis, de fácil aplicação, possibilitam conexões com os 
conteúdos científicos e cotidiano dos alunos? A abordagem é feita por meio de 
questionamentos que levam o aluno a refletir e formular seus próprios conceitos? 

11)  Qual o seu parecer geral sobre os assuntos discutidos nos artigos? 
12)  Há algum aspecto que não esteja contemplado nos artigos e que você considera 

importante no desenvolvimento de atividade experimental? Qual(is)? 
13)  Como você visualiza as suas aulas práticas? 

(a) Facilitadoras para a aprendizagem. 
(b) Complemento para a aprendizagem. 
(c) Indiferentes. 

14)  Como são as suas aulas práticas? 
(a) Os alunos fazem experimentação. 
(b) Os alunos fazem observação. 
(c) Os alunos fazem observação e experimentação. 
(d) Outros? Exemplifique: ______________________ 

15)  Você acha que as aulas práticas devem ser feitas: 
(a) Antes das aulas teóricas. 
(b) Depois das aulas teóricas. 
(c) Concomitante com as teóricas. 

16)  Como você percebe a contribuição das aulas práticas para a aprendizagem dos alunos? 
17)  Você acha importante a aplicação de aulas práticas de Ciências no Ensino Fundamental e 

Médio? 
18) Como você vê o ensino sobre experimentação no curso de Licenciatura em Biologia? Você 

acredita que sua graduação contribui para a sua aprendizagem sobre o papel da 
experimentação no ensino de Ciências? 
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APÊNDICE C 

ATIVIDADE INVESTIGATIVA 1: Reino Fungi 
Para seu grupo o que representa estas duas mesas? Qual a finalidade de cada produto 
(alimento)? Na mesa 2 o que aconteceu com os alimentos? Como os fungos atuam no pão e nas 
massas? Todos os fungos que estão aí são comestíveis? Qual a sua importância? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Ainda sobre a mesa, quais os fungos são unicelulares e pluricelulares? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Forme três grupos de fungos de acordo com os critérios de classificação que o grupo escolher 
como estruturas, formatos e cores. Diga por que foi escolhida essa classificação? 

   

 
De o nome ou represente na forma de desenho um exemplo de um fungo muito presente nos 
ecossistemas, principalmente em troncos de árvores. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Como seu grupo explica o apodrecimento de frutas e verduras? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Com relação ao aspecto aparente nos materiais. Qual o nome dado pelo grupo ao aspecto 
esbranquiçado, meio verde presente nos alimentos? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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AULA PRÁTICA INVESTIGATIVA 2 - Investigando o Fermento biológico 
 
Você sabe por que a massa do pão hoje é leve e macia em comparação aos pães de 
antigamente? 
Elabore algumas hipóteses acerca da questão acima: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
De que maneira poderíamos comprovar ou testar as suas hipóteses? Elabore um experimento ou 
um roteiro de observação para comprovar as suas hipóteses. Que variáveis seriam importantes 
em sua demonstração? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA 3- Investigando os fermentos biológicos11 
OBJETIVOS: 

 Entender o processo de respiração dos fungos e sua nutrição. 
 Analisar a presença de micro-organismos presentes nos ingredientes de preparos dos 

alimentos. 
 Promover a discussão do processo de fermentação. 
 Proporcionar a construção de novos saberes. 
 Estimular a iniciação científica, espírito de coletividade e equipe. 

MATERIAIS: 
 3 Garrafas pet. 
 4 colheres de sobremesa de açúcar. 
 4 colheres de sopa de Fermento biológico. 
 Água quente e fria 
 3 bexigas 
 4 colheres de sobremesa de farinha de trigo. 
 Fita adesiva e papel para fazer um funil 

 
Questão: O que você acha que vai acontecer com as bexigas grudadas nas garrafinhas? 
 
PROCEDIMENTOS 
 
Enumere as garrafinhas de 1 a 3, depois despeje em cada uma delas aproximadamente quadro 
dedos de água morna. Na garrafa em número 1 adicione 2 colheres de açúcar. Na garrafa em 
número 2 adicione 2 colheres de farinha de trigo e na garrafa número 3 adicione duas colheres de 
açúcar e duas colheres de farinha de trigo. Agora é a vez do fermento, coloque uma colher de 
sopa em cada garrafa. Em seguida e bem rapidinho coloque um balão no gargalo de cada garrafa 
e preda com a fita adesiva.  
Observando como cada balão incha, responda: 

 

                                                                 
11 Aula adaptada do vídeo Ciência Hoje das crianças.  Uma delícia de experiência. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=GVQ8zj-7vzc. Acesso realizado em: 23 de novembro de 2014, às 
16h19min. 

https://www.youtube.com/watch?v=GVQ8zj-7vzc
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Questões 

 
Você saberia dizer qual é o ingrediente que faz com isso aconteça? 
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Como o gás foi parar dentro da garrafa? 
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Qual o papel da água morna no experimento? 
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
A produção de gás poderia acontecer sem a água? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Porque se formou gás na garrafa 2 se não continha açúcar? 

______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 
LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES CURRICULARES E 

TECNOLÓGICAS 
 

Questionário Oficina 
 

1o Analise as atividades investigativas propostas e a maneira como elas foram realizadas. Qual 

seria o seu papel se fosse aplicado em uma aula de Ciências? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2o Como as atividades experimentais investigativas podem contribuir para que seus alunos 

aprendam Ciências? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3o Em sua opinião, quais as vantagens e limitações das atividades experimentais investigativas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4o Qual a importância das atividades experimentais investigativas no Ensino Fundamental? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5o Descreva o que você achou da Oficina? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6o Comente suas críticas e sugestões para a oficina. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7º Com base em sua formação acadêmica, quais as dificuldades que você encontra para 

desenvolver suas atividades práticas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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8o Qual a contribuição de sua formação inicial nas práticas experimentais realizadas na escola? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9o Você sentiu dificuldades em elaborar uma atividade experimental investigativa. Caso sim, 

descreva-as. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10o Segundo os PCN Ciências Naturais: 

“As pesquisas acerca do processo de ensino e aprendizagem levaram a várias propostas 

metodológicas, diversas delas reunidas sob a denominação de construtivismo. Pressupõem que o 

aprendizado se dá pela interação professor/estudantes/conhecimento, ao se estabelecer um 

diálogo entre as ideias prévias dos estudantes e a visão científica atual, com a mediação do 

professor, entendendo que o estudante reelabora sua percepção anterior de mundo ao entrar em 

contato com a visão trazida pelo conhecimento científico”. 

Baseado nessa afirmação, o ensino de Ciências deve possibilitar a aprendizagem de Ciências por 

meio de investigação. Você pretende reproduzir esta metodologia em sua prática pedagógica? Por 

quê? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
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ANEXO B 

 

 



131 

 
 

 

ANEXO C 
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ANEXO D 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES CURRICULARES E 
TECNOLÓGICAS 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,___________________________________________________ portador (a) do 

Registro de Identidade (ou outro documento), nº _________________, concordo em participar da 

pesquisa Intitulada: “EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS E A FORMAÇÃO INICIAL 

DE PROFESSORES” objeto de estudo da mestranda Minelly Azevedo da Silva, da Universidade 

Federal de Rondônia, sob orientação da Profa. Dra. Elisabeth Antonia Leonel de Moraes Martines, 

do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, para estudar em que medida a 

experimentação conduzida por licenciandos, bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação a Docência - PIBID contribuem na compreensão da Prática Docente, destacando suas 

principais dificuldades, causas do sucesso/insucesso das aulas práticas e sugestões para 

melhoria de sua formação. Todos os registros efetuados no decorrer desta investigação científica 

serão usados para fins acadêmico-científicos e inutilizados após a fase de análise dos dados e 

apresentação dos resultados finais na forma de dissertação e artigos científicos. 

JUSTIFICATIVA DA PESQUISA: 

O professor não tem a função de fornecer explicações prontas, mas sim problematizar 

observações com seus alunos, reconhecendo a necessidade de outros conhecimentos para 

interpretar os resultados adquiridos. A pesquisa-ação proposta visa analisar a experimentação 

conduzida por licenciandos, bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência - 

PIBID na compreensão da Prática Docente, destacando suas principais dificuldades, causas do 

sucesso/insucesso das aulas práticas e sugestões para melhoria do rendimento escolar. Espera-

se com esta pesquisa capacitar os futuros professores para realização de aulas experimentais 

problematizadoras/investigativas visando promover mudanças na educação em Ciências como 

educadores e contribuir para aumentar a motivação dos alunos e seu desenvolvimento cognitivo. 

OBJETIVOS DA PESQUISA: 

GERAL 

Compreender como a experimentação contribui com o processo formativo de futuros professores 

e com a promoção do conhecimento dos alunos; 
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Específico 

 Diagnosticar com os licenciandos as atividades práticas realizadas em uma escola Pública 

de Ensino Fundamental; 

 Analisar as práticas experimentais propostas pelo livro didático de ciências adotados na 

referida escola, comparando com a classificação sugerida por teóricos da área; 

 Planejar, executar e avaliar com os futuros professores a experimentação 

problematizadora como ferramenta capaz de contextualizar e trazer a Ciência para a 

realidade local, articulando a teoria e a prática. 

 

Assim, tenha conhecimento que: 

1. A participação do senhor (a) na pesquisa será respondendo uma entrevista 

semidirigida e questionário objetivo; 

2. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 

momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo; 

3. O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento 

científico para a área da Educação em especial aos cursos de Licenciatura de 

Colorado do Oeste - RO; 

4. Os resultados da pesquisa serão destinados exclusivamente à elaboração de 

trabalhos de pesquisas e/ou publicações científicas em revistas nacionais ou 

internacionais; 

Riscos: 

5. Os possíveis riscos aos participantes dessa pesquisa envolvem sentimentos de 

ansiedade, insegurança e preocupação frente aos temas didáticos pedagógicos que 

serão abordados durante a pesquisa. O risco de segurança da informação que será 

controlado pelo fato de somente a pesquisadora somente manusear o material da 

coleta primária dos dados, somente dando publicidade, após os dados serem 

tratados. Já com relação à pesquisadora, o risco é de se deixar influenciar pelas 

respostas dos sujeitos. 

Benefícios: 

6. Esta pesquisa apresentará aos futuros professores as atividades experimentais 

problematizadoras procurando despertar nos mesmos o desejo de promover 

mudanças na educação conduzindo-os a sua real função como educador: 

“Problematizador do conhecimento e estimulador de perguntas e reflexões críticas” 

além de contribuir com os alunos motivando-os e aumentando o potencial de 

desenvolvimento cognitivo. Ao término da dissertação será apresentado um plano de 
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ação na forma de material pedagógico resultante da própria pesquisa. Essa proposta 

será construída a partir das dificuldades encontradas durante pesquisa de forma que 

se possa sugerir a professores e futuros professores, soluções para poder superá-las 

7. Fica assegurada ao senhor (a) a possibilidade de desistir de participar da pesquisa a 

qualquer momento, ou mesmo recusar-se a responder perguntas que lhe cause 

constrangimento, sem nenhum prejuízo à sua pessoa; 

8. Fica assegurado uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao 

participante da pesquisa; 

9. A leitura dos itens da pesquisa será feita pausadamente e em tom de voz alto e com 

esclarecimento de dúvidas quando necessário; 

10. Fica esclarecido que o senhor (a) não receberá nenhuma remuneração por estar 

participando da pesquisa; 

11. Caso o(a) senhor(a) tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos pode 

entrar em contato pelo telefone: (69)9218-5557 e-mail: minelly.silva@ifro.edu.br, ou 

procurar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

Universidade Federal de Rondônia, no Campus Universitário - BR 364, Km 9,5 ou 

pelo e-mail cepunir@yahoo.com.br.  

 

A assinatura a seguir representa o meu aceite em participar do estudo, bem como fica 

assegurado minha privacidade de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 

466/12, que regulamenta a realização de pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

Colorado do Oeste, ___ de ______________ de 2014. 

 

 

Minelly Azevedo da Silva 

Pesquisadora 

Assinatura 

Participante Ouvido (a) 
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ANEXO E 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES CURRICULARES E 
TECNOLÓGICAS 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  

 

Eu_________________________,CPF____________, RG________________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da 

pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento, 

especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do 

presente termo, a pesquisadora Minelly Azevedo da Silva do projeto de pesquisa intitulado 

“EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS E A FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES” a realizar as fotos que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento 

sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. Ao mesmo tempo, libero a utilização 

destas imagens (seus respectivos negativos) e/ou depoimentos para fins científicos e de estudos 

(livros, artigos, slides e transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima 

especificados, obedecendo ao que está previsto na Resolução Resolução do Conselho Nacional 

de Saúde 466/12. 

 

Colorado do Oeste, ____de______________de 2014. 
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ANEXO F 

 
Texto investigativo 

O pão nosso de cada dia 
 
 
Quem não gosta de um pão quentinho com manteiga no café da manhã? Usado como 
sinônimo de vida e trabalho, alimento do corpo e da alma, o pão faz parte da cultura de 
muitos povos e tem um significado importante em várias religiões. Resultado do 
cozimento de uma massa feita com farinha de certos cereais, principalmente trigo, água e 
sal, ele pode ter sido uma das primeiras comidas preparadas pelo homem. A história do 
pão é tão antiga que é até difícil dizer, com precisão, quando e como ele apareceu. 
Historiadores, no entanto, estimam que o pão tenha surgido há cerca de 12 mil anos, 
juntamente com o cultivo do trigo, na região da Mesopotâmia, onde atualmente está o 
Iraque. De início, provavelmente, o trigo era apenas mastigado. Só depois, ele passou a 
ser triturado com pedras e transformado em farinha. Antes de servirem para fazer pão, as 
farinhas de diversos cereais eram usadas em sopas e mingaus cozidos na água. 
Posteriormente, passou-se a misturar também mel, azeite doce, suco de uva, tâmaras 
esmagadas, ovos e carne moída, formando espécies de bolos que eram assados sobre 
pedras quentes ou sob cinzas. Esses bolos deram origem ao pão propriamente dito. Nem 
sempre fofinhos. Os primeiros pães eram feitos de farinha misturada ao fruto de uma 
árvore chamada carvalho. Bem diferentes dos atuais, eram achatados, duros e secos. 
Também não podiam ser comidos logo depois de prontos porque eram muitos amargos. 
Era preciso lavá-los várias vezes em água fervente, antes de se fazer broas que eram 
expostas ao sol para secar. As broas eram assadas da mesma forma que os bolos, sobre 
pedras quentes ou debaixo de cinzas.  
Os egípcios foram os primeiros a usar fornos de barro para assar pães por volta do ano 
7.000 antes de Cristo. Atribui-se também a eles a descoberta do fermento, responsável 
por deixar a massa do pão leve e macia como conhecemos hoje. As evidências mais 
antigas de pão fermentado foram encontradas no Egito Antigo e datam de 3.000 a.C. Mas 
nem todo mundo concorda que a produção de pão fermentado só tenha começado a 
partir daí. Alguns historiadores acreditam ser possível que o fermento, assim como o pão, 
tenha origem pré-histórica. Isso mesmo! A desconfiança vem do fato de que as leveduras, 
fungos responsáveis pela fermentação, estão em todos os lugares, incluindo a superfície 
de grãos de cereais. Bastaria, assim, alguém esquecer de colocar a massa de pão úmida 
para secar, alguns dias, para ela fermentar naturalmente. Polêmicas à parte, o que se 
sabe é que, com o passar do tempo, as pessoas perceberam que poderiam acelerar o 
processo de fermentação guardando um pedaço da massa de pão do dia anterior para 
misturá-lo à massa do dia seguinte. Na verdade, com isso, elas estavam acrescentando 
mais levedura à massa.  
 
FONTE: O pão nosso de cada dia. Disponível em: 

http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=817;sid=7 

 

 

http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=817&sid=7

