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"Mantenha o foco. Reabasteça a fé. 

Pendure as asas se preciso for, mas não desista de voar. 

Às vezes o tempo para a realização de um sonho pode ser longo, mas é tão 

bom ter um sonho que talvez a melhor parte seja mesmo essa de sonhar. 

Por isso, troque as asas e voe!  

Viver é essa constante capacidade de continuar." 

-Andreza Frasseto  
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ENSINANDO NA COZINHA! INVESTIGANDO A PRÁTICA PEDAGÓGICA DE 

PROFESSORES E A EXPERIMENTAÇÃO NAS SÉRIES INICIAIS. 

 

Resumo 
 

Os professores possuem um grande desafio na promoção de um Ensino de Ciências que 

atraia os alunos mediante as mudanças aceleradas que ocorrem no mundo globalizado. 

Por acreditar na importância da experimentação na prática pedagógica dos professores e 

no Ensino de Ciências em todas as modalidades, esse estudo consiste em investigar a 

prática pedagógica de professores atuantes nas Séries Iniciais, e o uso que estes fazem 

da experimentação, especificamente no Ensino de Ciências, em uma escola municipal 

de Ilhéus/BA. Optamos por quatro momentos para execução da proposta, foram eles: 1) 

entrevista; 2) observação; 3) questionários e 4) confecções das oficinas, seguida por um 

questionário pós-oficina. Os três primeiros momentos tiveram como fundamento para 

análise e discussão categorias baseadas na Análise do Conteúdo apresentada por Bardin 

(1977). Os dois últimos foram discutidos com base no aporte teórico que embasamos o 

presente trabalho, as concepções de experimentação baseadas nas epistemologias: 

empirista, apriorista e construtivista, defendidas por Becker (1987); Becker (2001) e 

Borges e Moraes (1987). Dentre os resultados obtidos, observamos grande incidência da 

compreensão da experimentação na prática dos professores Tássio e Fran como i) 

comprovação da prática, ii) relacionada à falta de tempo ou recursos e iii) como 

contextualização da prática. Com relação ao desenvolvimento das oficinas pudemos 

evidenciar a presença da concepção empirista da experimentação em detrimento das 

demais, a concepção construtivista, que foi a perspectiva evidenciada na oficina 

desenvolvida pela pesquisadora e no próprio livro didático adotado pela escola, foi 

pouco manifestada na oficina desenvolvida pela professora Fran.  

 

 

Palavras-chave: concepções de experimentação, séries iniciais, formação de professor. 
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TEACHING IN THE KITCHEN! INVESTIGATING A TEACHER PEDAGOGICAL 

PRACTICE IN SERIES INITIAL AND DESIGNS ON TRIAL IN SCIENCE 

TEACHING. 

 

Abstract 

 
Teachers have a major challenge in the promotion of science education to attract 

students by the rapid changes that occur in a globalized world. Believing in the 

importance of experimentation in the pedagogical practice of teachers and science 

education in all modalities, this study consists to investigate the pedagogical practice of 

teachers working in the early grades, and the use they make of the experimentation, 

specifically in Science Teaching in a municipal school of Ilheus / BA. We have chosen 

four moments for implementation of the proposal, they were: 1) interview; 2) 

observation; 3) questionnaires and 4) dressmaking workshops, followed by a post-

workshop questionnaire. The first three moments had as a basis for analysis and 

discussion categories the content analysis by Bardin (1977). The last two were 

discussed based on the theoretical framework that we base the present work, the 

experimental designs based on epistemologies: empiricist, aprioristic and constructivist, 

advocated by Becker (1987); Becker (2001) and Borges and Moraes (1987). Among the 

results, we observed high incidence of understanding of experimentation in the practice 

of Tássio and Fran teachers as i) practice evidence, ii) related to the lack of time or 

resources, and iii) how the practice context. Regarding the development of the 

workshops, we evidenced the presence of the empiricist conception of experimentation 

at the expense of others, the constructivist design, which was perspective evidenced in 

the workshop developed by the researcher and in the own textbook adopted by the 

school, was little expressed in the workshop developed by professor Fran. 

 

 

Keywords: concepts, experimentation, early grades, teacher training 
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APRESENTAÇÃO 

 

Iniciei minha vida acadêmica cursando Licenciatura em Química, na 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) em 2009, ainda muito jovem, mas com 

uma vontade imensa de aprender. Sinceramente, Química não foi minha primeira opção, 

prestei o vestibular para Biomedicina, mas como uma estratégia do acaso (Deus), fui 

selecionada no curso de licenciatura em Química e não quero imaginar como seria se 

não fosse dessa forma.  

No terceiro semestre do curso, participei como monitora da disciplina Química 

Geral, por um período de seis meses, onde eu acompanhava as aulas práticas de 

laboratório da professora regente e era responsável por observar e orientar os alunos que 

precisavam de reforço. Posterior a isso, participei do programa de Iniciação Científica 

com ênfase em Química Analítica, por dois anos, no qual desenvolvi dois projetos de 

pesquisas em laboratório, entre amostras, reagentes e equipamentos de análise.  

Como podem ver, não tive uma identificação e inserção direta com o ensino, 

mesmo cursando licenciatura, pois a instituição na época não oferecia um número 

significativo de projetos de extensão e pesquisa nessa área, que pudessem subsidiar e 

financiar os licenciandos. Dessa forma, tínhamos que nos adaptar a realidade, e muitas 

vezes, a iniciação científica na química, propriamente dita, era a única alternativa.  

No entanto, a grade curricular do curso contempla um número razoável de 

disciplinas que são ligadas ao ensino, essas promoviam momentos de reflexão e 

discussão de temas atuais referentes às metodologias de ensino e o papel pedagógico do 

professor frente ao mundo contemporâneo. Dentre essas, considero primordial para o 

meu despertar para o ensino as disciplinas de estágio.   

O currículo do curso de licenciatura em Química da UESC contempla 4 

disciplinas destinadas aos estágios, essas se subdividem em estágio de observação I e II, 

e os estágios de coparticipação III e IV, que permitem aos alunos o contato direto com a 

escola. Essas disciplinas incentivaram meu despertar para o ensino por me permitir 

perceber a grande dificuldade e preconceito por parte dos alunos do Ensino Médio com 

relação à disciplina de Química. Estes apresentavam concepções errôneas e obstáculos, 

dificuldades para compreender os assuntos, além de notas comprometedoras que eles 

alcançavam durante o ano letivo. Portanto, essas conclusões advindas dos estágios 

despertou o meu interesse em repensar a estrutura do ensino que permeia nossa 
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sociedade, fez-me acreditar ser pertinente o incentivo à iniciação ao gosto pelas ciências 

no Ensino Fundamental, momento em que os alunos estão se descobrindo e aprendendo 

sobre o meio em que vivem. 

Dessa forma, como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) escolhi desmistificar 

a Química nas Séries Iniciais, utilizando o tema: “Onde se escondeu a Química? Desta 

vez na cozinha! Desmistificando a Química nas Séries Iniciais.” Assim, desejava 

motivar o interesse nos alunos das séries iniciais pela Ciência, para que futuramente 

esses viessem a conhecer a importância da Ciência no contexto social. 

Paralelo a escrita do TCC e da iniciação Científica que eu desenvolvia, participei 

como voluntária do Projeto ABC da Educação Científica: Mão na Massa, por um 

período de  seis meses. As atividades desenvolvidas durante minha participação naquele 

projeto permitiram complementar meus conhecimentos sobre atividades investigativas, 

e entender melhor sobre sua importância na didática docente. De fato, foi muito 

gratificante ouvir as experiências das professoras da educação básica, em cada nova 

atividade aplicada.  

Por fim, apresentei meu TCC, colei grau e agora sim, eu era uma professora, 

apta a enfrentar todos os desafios e obstáculos advindos da Rede Pública de Ensino da 

Educação Básica Brasileira. E, não foi diferente! Lecionei na educação básica por sete 

meses, tenho que admitir que o tempo foi curto, no entanto, de uma intensidade 

tamanha. Neste curto período, vivi o que estágio algum é capaz de proporcionar a um 

estudante, a mudança que eu queria ver em meus alunos, dependia primeiro da minha 

mudança como pessoa.  

Um ano após a conclusão da graduação em licenciatura em Química, ingressei 

no Programa de Pós-Graduação em Educação e ensino de Ciências (PPGEC), na mesma 

instituição. As experiências que tive na graduação levaram-me a optar pela linha de 

Ensino e Aprendizagem, no mestrado não foi diferente, mas isso não durou muito 

tempo.  

As influências advindas da disciplina Formação de Professores foram 

primordiais para a transição do foco da pesquisa, o suporte teórico, as muitas reflexões e 

discussões sobre temas que permeiam a prática pedagógica do professor, conduziram-

me a repensar e reelaborar o foco do meu projeto de mestrado, passando esses de Ensino 

e Aprendizagem para Formação de Professores, que mesmo sendo linhas distintas, são 

indissociáveis.  
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Não posso deixar de mencionar a paciência, competência e confiança da minha 

orientadora Maria Elvira Bello, que caminha comigo desde o TCC. Esta que sem 

hesitar, acatou meu desejo e propôs se empenhar para construirmos juntas, um trabalho 

que pudesse contribuir para o desenvolvimento de um Ensino de Ciências acessível, 

lúdico, mobilizador e motivador. Por conta disso, o tema envolve o ambiente da 

cozinha, herdado pelo TCC, que permite aproximar as Ciências à realidade dos alunos. 

Com muito empenho e envolvimento, pude compreender mais acerca da escrita 

na formação de professores, encontrar teóricos, buscar compreendê-los e confrontá-los 

em seus pontos de vista. Foi encantador e continua sendo, pois o conhecimento é 

insaciável.  

Certezas e dúvidas permeiam a todos os instantes a trajetória dos mestrandos, 

mas de uma coisa eu tinha certeza, meu trabalho seria voltado para as Séries Iniciais, 

além da justificativa mencionada anteriormente, a afinidade que eu sinto pelas crianças 

é inexplicável, e qualquer trabalho para ser bem feito, tem que ser amado, e desse amor 

eu não tenho dúvidas! 

Durante o percurso do mestrado, os resultados e o reconhecimento dos colegas e 

professores foram gratificantes e estimulador. Todo o trabalho e envolvimento foram 

válidos e justificados. Aos poucos, depois de muitas discussões e sugestões entre 

colegas, professores e orientação, a pesquisa foi se encorpando, o tema se delimitando e 

se tornando mais compreensível. Em especial depois da qualificação, que por meio das 

contribuições apresentadas pela banca, nos fez enxergar com mais clareza a ideia das 

concepções, que até então se apresentava de forma sútil. 

As aprendizagens proporcionadas no mestrado foram únicas e inesquecíveis: as 

disciplinas, os artigos, os congressos e seminários, as leituras, as reuniões de orientação 

e os eventos permitiram potencializar e despertar ainda mais meu gosto pelo ensino e 

potencializou meu suporte teórico para dissertar sobre o tema escolhido. 
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INTRODUÇÃO 

 

Aprender Ciências é aprender a ler a realidade e o mundo, de forma que essa 

leitura contribua para a formação integral do aluno, reconhecendo a si mesmo como 

protagonista da realidade em que vive e atuando de forma ativa na tomada de decisões 

que permeiam a sociedade em que está inserido (FAGUNDES; LIMA, 2009); (FREIRE, 

1997). 

Partindo desse pressuposto, vemos a necessidade de proporcionar um Ensino de 

Ciências (EC) que seja capaz de emergir desde as Séries Iniciais (SI), promovendo 

conceitos básicos da Ciência aos alunos, que venham a evoluir e se concretizar ao longo 

do processo de ensino. Possibilitando assim, as habilidades necessárias para que os 

alunos possam compreender as relações entre as teorias desenvolvidas em sala com a 

realidade a sua volta (SERAFIM, 2001).  

Assim, a experimentação se faz uma ferramenta indispensável para os 

professores do EC, pois desperta um grande interesse nos alunos de diversos níveis de 

escolarização, uma vez que a experimentação proporciona aos alunos ir além das 

descrições e observações dos fenômenos, e quando são conduzidas de forma bem 

mediada constituem momentos considerados ricos no processo de ensino-aprendizagem 

(DELIZOICOV; ANGOTTI, 2000).  

De uma perspectiva construtivista, a principal função das experiências é que a 

partir das hipóteses, dos conhecimentos adquiridos anteriormente e da ajuda dos 

professores, o aluno desenvolva habilidades para relacionar os acontecimentos com a 

maneira de ver o mundo, compreendendo acerca dos fenômenos naturais. Não é 

esperado que por meio do trabalho prático o aluno descubra novos conhecimentos, mas 

sim, relacione o que está sendo aprendido com o meio em que está inserido 

(CARVALHO et al., 1998).  

De acordo com Silva e Zanon (2000) quando existe na experimentação uma 

inter-relação entre os conhecimentos teóricos e práticos, esta tem o potencial de 

promover aprendizagens significativas. Entretanto, esta inter-relação dificilmente se faz 

presente na prática pedagógica dos docentes que, muitas vezes, encaram a 

experimentação de forma simplista, descontextualizada e desconexa da teoria, não 

levando em consideração a importância das discussões e dos questionamentos para a 

construção do conhecimento e promoção da Alfabetização Científica (AC). 
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O EC como processo de AC no Brasil ainda é considerado, para muitos alunos e 

professores, um problema. A deficiência em articular conteúdos a serem ensinados e o 

modo como este ensino deve acontecer, na maioria das vezes, faz com que a disciplina 

passe despercebida. De acordo com Dias e Silva (2009), ainda hoje o EC é visto pela 

grande maioria dos professores com uma visão empirista e indutivista, o que os conduz 

a optar por aulas tradicionais, considerando a Ciência como pronta e acabada.  

As pesquisas sobre o estado da arte do conhecimento em EC no Brasil 

evidenciam que a grande maioria das investigações deste campo envolve os níveis mais 

avançados de escolaridade - Ensino Médio e Superior (FRANCISCO; QUEIROZ, 

2008). Segundo Moreira (2009), em suas pesquisas é possível comprovar a carência de 

estudos voltados para o EC nas SI do nível Fundamental e também para a educação 

Infantil. As pesquisas voltadas para essa área sendo, portanto, consideradas por Teixeira 

e Megid Neto (2012), como uma lacuna a ser preenchida por estudos futuros. 

Levando em consideração a importância do EC nas SI no processo de formação 

psico-sócio-cognitiva do indivíduo, é importante destacar o papel do docente como fio 

condutor para o desenvolvimento desse ensino. É necessário que o docente tenha 

autonomia sobre sua prática, aderindo uma postura reflexiva na qual estabeleça um 

papel ativo na formulação dos propósitos e finalidades de seu trabalho, que se mantenha 

em constante reflexão sobre sua atuação na sala de aula e responsável em buscar 

subsídios para suas incompletudes (ZEICHNER, 2008). 

No entanto, um dos maiores obstáculos referente ao desenvolvimento do EC nas 

SI está relacionado à formação dos docentes atuantes nessa modalidade de ensino, no 

que diz respeito a conteúdos científicos. No Brasil, os profissionais que atuam nessa 

modalidade possuem formação acadêmica no Curso de Pedagogia, que mesmo 

caracterizados por serem polivalentes, não apresentam qualificação adequada para 

introduzir o aluno neste ensino, acarretando uma série de lacunas em todo o processo de 

aprendizagem das SI (CAJAS, 2001). Segundo Bizzo (2000) e Gadotti (1998), a 

fragmentação existente no curso de Pedagogia para a formação de professores de 

Ciências, apresenta oportunidades insignificantes para o aprofundamento no 

conhecimento científico e na metodologia de ensino específica dessa área.  

A fim de melhorar o desenvolvimento do EC nas SI e de promover uma maior 

segurança aos docentes, referente aos conceitos científicos pertinentes a essa 

modalidade de ensino, faz-se necessário à atuação desses docentes em grupos de 

Formação de Professores, de modo que estes contribuam de forma efetiva para a 
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transformação de suas concepções iniciais e lhes proporcione mais segurança para sua 

atuação docente, rompendo com a inércia de um ensino monótono e aproximando-os da 

enorme criatividade potencial da atividade docente (CARVALHO, GIL-PÉREZ, 2006). 

Deste modo, através da investigação e acompanhamento das práticas 

pedagógicas de professores atuantes nas Seriais Iniciais, pretendemos responder ao 

seguinte problema de pesquisa: Quais as concepções de experimentação apresentadas 

por professores que lecionam Ciências nas SI, e como essas são evidenciadas no 

desenvolvimento de oficinas investigativas? 

Isto posto, a pesquisa aqui apresentada tem como objetivo geral Investigar a 

prática pedagógica de professores atuantes nas SI, e o uso que estes fazem da 

experimentação, especificamente no Ensino de Ciências, em uma escola municipal 

de Ilhéus/BA. 

Nesse contexto, os objetivos específicos que contemplam o objetivo geral da 

pesquisa são os seguintes: 

 Investigar as concepções apresentadas pelos professores participantes da pesquisa 

referente à importância da experimentação como metodologia de Ensino; 

 Compreender as práticas pedagógicas utilizadas pelos professores no período de 

observação; 

 Verificar as concepções de experimentação que emergem das práticas pedagógicas a 

partir do desenvolvimento e implementação de oficinas experimentais; 

 

Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em 

Educação em Ensino de Ciências da UESC, dentro da Linha de Pesquisa de Formação 

de Professores. A seguir, apresentamos como essa dissertação foi estruturada.  

Em um momento inicial da escrita, mais especificamente no primeiro capítulo, 

mencionamos um breve discurso sobre o uso da experimentação na prática pedagógica 

dos professores. Apresentamos as concepções experimentais fundamentadas no 

Empirismo, Apriorismo e Construtivismo, além de apresentar um panorama das 

pesquisas que abordam a experimentação nas SI.  

No segundo capítulo, destinado ao referencial teórico, atentamo-nos em refletir as 

concepções e a formação docente nas SI. A seguir no terceiro capítulo, abordamos o 

percurso metodológico, apresentando os colaboradores da pesquisa, o contexto de 

produção dos diários e a metodologia de pesquisa seguida. A metodologia adotada 

busca compreender o problema de pesquisa proposto.  
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No quarto capítulo, apresentamos a análise e discussão dos dados, implícito nelas 

encontram-se as compreensões construídas ao logo da trajetória da pesquisa. Os dados 

aqui discutidos são decorrentes de observações, entrevistas e da produção e aplicação 

das oficinas experimentais em sala de aula. Apresentamos argumentos e reflexões que 

permeiam a prática docente e nos permitiu identificar as concepções sobre 

experimentação apresentada pelos docentes analisados.  

Nas considerações finais, nos atemos a recapitular os principais pontos apresentados 

no decorrer desse trabalho, assim como as perspectivas futuras que permeiam a 

problemática pesquisada em questão. Posteriormente, apresentamos as referências que 

nortearam e deram embasamento teórico em todo manuscrito. 
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CAPÍTULO 1. O ENSINO DE CIÊNCIAS E A EXPERIMENTAÇÃO COMO 

UMA FERRAMENTA PEDAGÓGICA 

 

 

Coragem... pequeno soldado do imenso exército. Os teus livros são as tuas armas, a tua 

classe é a tua esquadra, o campo de batalha é a terra inteira, e a vitória é a civilização 

humana. 

Edmondo Amicis 

 

Este capítulo tem como objetivo promover reflexões sobre o uso da 

experimentação no EC. Desta forma, apresentaremos algumas considerações 

direcionadas as vantagens e desvantagens desta como um instrumento de ensino, 

apresentando às concepções que permeiam e influenciam a prática pedagógica dos 

professores. Além de apresentar o cenário das pesquisas sobre o EC nas SI, 

evidenciando a ocorrência de pesquisas que trazem a experimentação como temática 

principal.  

 

1.1 A EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS  

 

A sociedade contemporânea sofre diversas transformações com relação às 

inovações tecnológicas decorrentes do desenvolvimento científico. Paralelo a essas 

transformações tecnológicas está a Educação, que acompanha e também passa por 

modificações em sua estrutura, tendo que se adequar e acompanhar o avanço 

tecnológico e científico do contexto mundial (PRIGOL; GIANNOTTI, 2008). Assim, o 

sistema educacional participa de uma constante evolução, e os professores se deparam 

com o grande desafio de promover um EC que atraia, mediante as mudanças aceleradas 

que ocorrem no mundo globalizado, e possibilite aos alunos atuarem como cidadãos 

capazes de participarem da sociedade de forma ativa e consciente (BELOTTI; FARIA, 

2010). 

A importância de um EC que possibilite aos alunos o contato com conceitos 

científicos, desde as primeiras séries do EF, tem sido objeto de estudo de diversos 

pesquisadores (GASPAR, 2009; SCHROEDER, 2007; SILVA; SERRA, 2013). Para 

que os conceitos de Ciências sejam ensinados aos alunos, faz-se necessário a adoção de 

uma postura ativa dos professores nos processos de Ensino/Aprendizagem, de modo 

que, possibilitem por meio de situações cotidianas o surgimento de tais conceitos 

(CARVALHO et al., 1998). 

http://pensador.uol.com.br/autor/edmondo_amicis/
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Nessa perspectiva, a experimentação se manifesta como um instrumento 

pedagógico que facilita e torna mais dinâmico o ensino através do processo de 

problematização, que apresenta como função primordial a de inserir o educando no 

contexto educacional, em que seus conhecimentos prévios são considerados como parte 

do processo de assimilação de uma nova maneira de ver o mundo (ZOMPERO et al., 

2012). 

Muitos autores defendem o caráter motivador e lúdico que a experimentação 

exerce sobre os alunos (GIORDAN, 1999; MALACARNE; STRIEDER, 2009; 

CARVALHO et al., 2007). Estes acreditam que este instrumento é capaz de despertar o 

interesse e participação dos alunos na sala de aula. No entanto, alguns pesquisadores 

defendem uma visão mais crítica sobre o papel experimental. 

Hodson (1994) acredita que utilizar a experimentação como forma de promoção 

da motivação é um equívoco, visto que esta não agrada todos os alunos, alguns possuem 

aversão a esse tipo de atividade, outros perdem o interesse conforme participam. Assim, 

a experimentação estabelece um potencial muito mais amplo do que o de motivar os 

alunos, é nisto que é importante se sustentar.  

Hodson (1994) atribuiu alguns requisitos para o uso da experimentação como 

uma ferramenta pedagógica, são eles: a) para motivar, estimulando o interesse; b) para 

ensinar habilidades de laboratório; c) para aumentar a aprendizagem de conceitos 

científicos; d) para promover a introdução ao método científico e desenvolver o 

raciocínio através de sua utilização; e) para desenvolver certas "atitudes científicas", tais 

como objetividade e prontidão para emitir julgamentos. Assim, Hodson (1994) 

considera que dentre os tópicos apresentados, muitos são expostos de forma superficial 

e que, geralmente, o trabalho experimental apresentado na educação básica é incoerente, 

improdutivo e não prioriza o valor educacional.  

Além disso, Hodson (1994) também evidencia a descrença na experimentação 

como promotora incondicional da aprendizagem docente, e acredita que o 

experimentalismo além de não propiciar condições à aprendizagem, pode distorcer a 

visão real da Ciência, perpetuando-a como única fonte de conhecimento científico. Ou 

seja, como se o conhecimento fosse promovido exclusivamente a partir de experimentos 

realizados por cientistas, não se levando em consideração outros fatores como leituras, 

estudos, discussões e socialização das investigações por meios acadêmicos, que 

possuem grande influência nas descobertas dos fenômenos (GONÇALVES; BRITO, 

2014). 
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 No entanto, alguns autores apontam em suas pesquisas a eficácia dos 

procedimentos experimentais na educação, como uma ferramenta metodológica 

(GIORDAN, 1999; SILVA; ZANON, 2000). De modo a acreditar em seu potencial 

como influência no aprendizado dos alunos e inserção de temas que estão em discussão 

na sociedade, sendo considerada essencial para a aprendizagem científica no EC 

(ROSITO, 2008).  

 Segundo Borges e Moraes (1998, p. 3) “Experimentar é submeter à experiência; 

é por à prova; é ensaiar; é conhecer ou avaliar pela experiência”. Assim, Gaspar (2009) 

defende que existem três vantagens pelas quais a experimentação deve ser adotada na 

prática docente, são elas: i) possibilitar que os alunos consigam compreender mais 

rapidamente as informações, sendo possível a relação entre as experiências vivenciadas 

com o cotidiano em que os alunos estão inseridos; ii) permitir uma interação social mais 

ampla, na qual o aluno é estimulado a refletir e iii) propor hipóteses para a suposta 

resolução dos fenômenos desenvolvidos e, por fim, por despertar interesse em grande 

parte dos alunos por dois motivos: “a possibilidade da observação direta e imediata da 

resposta e o aluno, livre de argumentos de autoridade, obtém uma resposta isenta, 

diretamente da natureza.” (GASPAR, 2009, p. 25).  

Entretanto, para um trabalho experimental atender aos requisitos mínimos, 

objetivados pela prática da experimentação, é de fundamental importância o papel 

atribuído pelo professor ao usar dessa ferramenta no processo de ensino e 

aprendizagem. Vimos assim, que o tema experimentação é plural, e pode ser adotado 

pelos professores em diferentes contextos e propósitos, a depender da concepção de 

cada professor sobre a relação Ensino de Ciências e experimentação (ROSITO, 2008). 

 Nessa perspectiva, os PCN direcionados às Ciências Naturais (BRASIL, 1999, p. 

117) estabelecem que:  

[...] a experimentação não deve ser confundida com o conjunto de 

objetivos e métodos do ensino de Ciências Naturais. Sua prática não 

implica necessariamente melhoria do ensino de Ciências Naturais, 

tampouco é um critério indiscutível de verdade científica. O simples 

fazer não significa necessariamente construir conhecimento e aprender 

Ciência. 

 

Dessa forma, o PCN não apresenta a experimentação como uma ferramenta que 

permitirá por si só um avanço no EC. Utilizar a experimentação em sala de aula não 

equivale, necessariamente, a estar construindo o conhecimento científico.  
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Também é possível perceber nos PCNs a importância direcionada à 

experimentação nos cursos de Formação Inicial (FI) dos professores, de modo a 

conscientizar os futuros docentes a desenvolver atividades práticas, em que o estudante 

através do processo de investigação adquira condições necessárias ao aprendizado 

(BRASIL, 1999). 

Como objetivo primordial ao EC, o PCN direcionado às Ciências Naturais do 

Ensino Fundamental estabelece como essencial para o desenvolvimento da criança, a 

promoção de “condições para o aluno vivenciar o que se denominava método científico, 

ou seja, a partir de observações, levantar hipóteses, testá-las, refutá-las e abandoná-las 

quando fosse o caso, trabalhando de forma a redescobrir conhecimentos” (BRASIL, 

1999, p. 118).  

Assim, é necessário superar a postura tecnicista, que de acordo com Behrens 

(2005, p.47) “fundamenta-se no positivismo e propõe uma ação pedagógica inspirada 

nos princípios da racionalidade, da eficiência, da eficácia e da produtividade”, 

perpetuada por muitos anos no EC, por um ensino que promova processos de 

investigação que remeta à questões ligadas aos alunos e à natureza, deixando de seguir 

um caráter rigorosamente científico. No entanto, que evidencie em seu processo, a 

promoção da conscientização dos alunos como sujeitos críticos e ativos. 

 Dessa forma, a seguir nos ateremos em apresentar uma reflexão das concepções 

da Ciência presentes em diferentes tipos de experimentação que permeiam a prática 

pedagógica dos professores, tais concepções são decorrentes da forma em que a Ciência 

é enxergada e da postura dos docentes frente ao desenvolvimento de atividades práticas. 

 

1.2 CONCEPÇÕES DA EXPERIMENTAÇÃO FUNDAMENTADAS NO 

EMPIRISMO, APRIORISMO E CONSTRUTIVISMO 

 

O estudo das concepções e prática dos professores, a fim de compreender os 

tipos de relações com suas opções metodológicas que perpassa a prática docente, 

caracteriza-se como uma escolha que prioriza a valorização desse profissional em seu 

ambiente de trabalho, em contrapartida, uma rejeição às perspectivas de investigação 

das teorias comportamentistas (GUIMARÃES, 1992).  

Segundo Ponte (1992, p.185), o interesse pelo estudo das concepções dos 

professores parte do pressuposto de "que existe um substracto conceptual que joga um 
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papel determinante no pensamento e na acção". As concepções possuem uma natureza 

cognitiva e são responsáveis por estruturar os sentidos que damos as coisas, inclusive, 

podem influenciar no bloqueio da compreensão a novas realidades ou problemas e 

estruturam-se num processo individual e social. 

Segundo Pórlan (1989) e Harres (1999) é delicado afirmar que as concepções 

que os professores possuem sobre a Ciência podem influenciar nas concepções dos 

estudantes. No entanto, estas induzem na escolha de metodologias específicas para o 

desenvolvimento das aulas, como afirma Vilela-Ribeiro e Benite (2009, p. 2) “para 

mudar o que os professores fazem em sala de aula é preciso primeiro alterar a 

concepção que possuem de ciência”. 

Os autores Becker (2001) e Silva (2010) defendem que existem três modelos 

epistemológicos principais que orientam o processo de ensino e aprendizagem, são eles 

o Empirismo; o Apriorismo e o Construtivismo. Tais correntes epistemológicas são 

fundamentadas em concepções epistemológicas distintas, e estas estão diretamente 

relacionadas às práticas pedagógicas desenvolvidas pelos docentes. 

Nessa perspectiva, faremos uma breve apresentação dos aspectos metodológicos 

de cada modelo, levando-se em consideração, principalmente, as concepções de 

experimentação fundamentadas nesses modelos epistemológicos.  

 

1.2.1 A Experimentação Fundamentada no Empirismo 

 

O Empirismo está pautado na ideia de que o conhecimento é proveniente da 

experiência do indivíduo com o meio físico, levando-se em consideração a força dos 

sentidos (BECKER, 1993). Considerando ainda o ser humano, em sua própria natureza, 

como um ser vazio ou uma folha em branco. 

Nessa perspectiva, essa corrente epistemológica acredita que o conhecimento vem 

de fora para dentro, de modo que a partir de sensações provenientes do meio físico 

(objetos) e por meio da captação dessas pelos nossos sentidos, o conhecimento é gerado. 

Sendo, portanto, o sujeito um elemento passivo e o meio determinante para a construção 

do conhecimento. 

De acordo com Becker (1993, p. 12), “o ponto mais alto do empirismo é o teste da 

experiência: nada aceitar que não tenha passado pela experiência”. Frente a este 

postulado, está a ideia da fundamentação da experiência, que o torna relativamente 

frágil. Nessa perspectiva, diversos autores criticam a teoria por não concordar que o 
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conhecimento provenha na íntegra das observações do meio que o cerca ( M. PLANCK 

apud PIAGET, 1973; DESCARTES, 1987).  

No que compete à experimentação, o método científico de cunho empirista, 

estabelecido por Bacon apresentado por MAGEE, apud DETSCH, (1997, p. 33), segue 

os seguintes passos:  

1. o cientista faz observações e experimentos que lhe fornecem 

informações controladas e precisas; 

2. essas informações são registradas sistematicamente, e 

eventualmente divulgadas; 

3. outros cientistas, trabalhando na mesma área, acumulam mais 

dados; 

4. com o acúmulo de dados é possível uma certa ordenação dessas 

informações, permitindo que o cientista formule hipóteses gerais por 

meio de enunciados ajustados aos fatos conhecidos; 

5. passa-se a seguir à fase de confirmação ou verificação dessas 

hipóteses, procurando-se novos experimentos que evidenciem suas 

afirmações; 

6. se essa busca de confirmação é bem sucedida, o cientista chega a 

uma lei científica que passa a ser aplicada em casos semelhantes, 

buscando-se, dessa forma, ampliar seu campo de aplicação; 

7. com esse alargamento de aplicação do conhecimento assim obtido, 

novas leis ligadas a fenômenos semelhantes vão permitir que se 

construa toda uma teoria. 
 

 

Na prática pedagógica, essa concepção de ensino há muitos anos tem sido adotada 

pelos docentes. Segundo Gil-Pérez (1996), o ensino baseado nessa orientação 

epistemológica não considera a criatividade científica, perpetua os conhecimentos 

científicos como verdades inquestionáveis, em que qualquer opinião que diverge da 

defendida é desconsiderada.  

De fato, o professor enxerga o aluno como uma tábula rasa, pressupondo que este 

não possui qualquer conhecimento frente a sua disciplina, acreditando muitas vezes, que 

estes são incapazes de assimilar os saberes por eles propostos (BECKER, 2001). Ele é o 

responsável por transferir o conhecimento ao aluno, que deve se submeter à fala ou ao 

modo como este propõe os estímulos sensoriais.  

 Sustentado pela epistemologia empirista, o professor é o centro da relação de 

ensino e aprendizagem, de modo que como detentor do conhecimento, ele é o 

responsável por realizar todas as etapas da experimentação, estando o aluno como mero 

espectador no processo de aprendizagem (SILVA et al., 2012). De acordo com 

Gonçalves e Galiazzi (2004, p. 238) na concepção empirista “a experimentação, de 
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forma dominante, é compreendida e desenvolvida como modo de demonstrar teorias 

estabelecidas”. 

 De acordo com Lima e Teixeira (2011, p. 3): 

 

Os empiristas coletam dados e realizam observações dos fenômenos 

pelo uso constante de suas concepções sensoriais, criando hipóteses ou 

inferindo “verdades” que não foram testadas experimentalmente, mas 

deduzidas por suas concepções e modelos prévios sobre fenômenos 

semelhantes aos observados. Confirmam ou definem novas teorias por 

informações analisadas e questionadas, teorizando fundamentos 

significativos para as suas considerações / conclusões. 

 

 Ou seja, a experimentação numa perspectiva empirista está pautada na intuição 

do pesquisador frente ao fenômeno estudado, relacionando-o sempre a situações e 

modelos por ele compreendidos. 

 

 

1.2.2 A Experimentação Fundamentada no Apriorismo 

O apriorismo, também conhecido como idealismo, é uma corrente 

epistemológica que possui como princípio o sujeito como promotor do conhecimento, 

postura contrária a defendida pelo empirismo, que acredita no meio como fator 

determinante para a promoção do conhecimento (BECKER, 2001).  

Na perspectiva pedagógica, a postura apriorista concebe o aluno como centro do 

processo pedagógico, fator determinante para o processo de ensino e aprendizagem, em 

que autonomamente o sujeito elabora o conhecimento a ser aprendido com relação ao 

objeto e ao contexto onde se encontra (SILVA et al., 2012).  

De fato, acredita-se que o aluno possui o saber que necessita para viver, este só 

precisa ser organizado, estimulado e relacionado aos conteúdos. Nesse sentido, ao 

professor é concebido o papel de instrutor, de modo a interferir o mínimo possível no 

processo de aprendizagem dos alunos, de modo a acreditar que o aluno produz seu 

próprio conhecimento, conforme afirma Baggio (2006, p. 19), “as possibilidades do 

conhecimento pertencem ao sujeito”. 

A ideia da maturação biológica se constitui como uma característica muito forte 

dessa corrente epistemológica, no que compete a aprendizagem dos alunos. Por meio 

desta, acredita-se que os alunos possuem saberes a priori, os quais lhes permitem obter 

o conhecimento, ou ainda, por meio da bagagem hereditária, inatas a cada sujeito, 

alcançá-los (BECKER, 2001).  
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Assim, a metodologia adotada pelo professor apriorista não influenciará na 

aprendizagem dos alunos, como ocorre com o modelo empirista. De fato, nesse modelo, 

o professor renuncia a intervenção no processo de aprendizagem do aluno, característica 

fundamental ao profissional docente (BECKER, 2001).  

No que compete à experimentação, Silva et al. (2012, p. 131) afirmam que para 

“um professor apriorista, possivelmente a atividade de experimentação teria sentido 

caso fosse uma vontade do sujeito”. Ou seja, a vontade de realizar uma atividade 

experimental deve partir do aluno, para que assim a aprendizagem ocorra de fato, de 

modo que assim o professor entenderia que estes estão aptos a aprender.  

Por meio da visão concebida à experimentação pelo modelo apriorista, ainda é 

possível explicar o motivo pelo qual alguns alunos não conseguem compreender os 

experimentos por eles mesmos desenvolvidos, o fato destes não possuírem dons nem 

afinidades para a carreira científica (SILVA et al., 2012). 

Dessa forma, no modelo apriorista é possível compreender que o conhecimento 

apreendido pelos alunos está relacionado com as crenças que os professores possuem, 

relacionadas ao processo de aprendizagem em detrimento de suas escolhas 

metodológicas, que pouco influenciam nesse processo. É importante evidenciar também 

que nesse modelo, de acordo com Becker (2001, p. 19) “Não é fácil detectar sua 

presença. Ele está mais nas concepções pedagógicas e epistemológicas do que na prática 

de sala de aula porque esta é difícil de viabilizar”. 

 

1.2.3 A Experimentação Fundamentada no Construtivismo 

 

 O construtivismo é uma corrente epistemológica também conhecida como teoria 

da assimilação, que se opõe tanto às ideias apresentadas pela teoria empirista quanto 

apriorista. Esta possui como pressuposto principal a ideia da aquisição do conhecimento 

a partir da interação entre o sujeito e o objeto, como afirma Piaget (1987, p. 386). 

 

[...] as relações entre o sujeito e o seu meio constituem numa interação 

radical, de modo tal que a consciência não começa pelo conhecimento 

dos objetos nem pelo da atividade do sujeito, mas por um estado 

indiferenciado; e é desse estado que derivam dois movimentos 

complementares, um de incorporação das coisas ao sujeito e outro de 

acomodação às próprias coisas. 
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De fato, a teoria construtivista acredita que a postura ativa do sujeito está na sua 

essência, dessa forma Piaget (1987) afirma que o conhecimento advém da assimilação 

primordial estabelecida pelo recém-nascido quando entra em contato com o meio físico 

e social em que está inserido. O conteúdo assimilado provoca perturbações, por não ser 

compatível com os instrumentos que a criança possui para a compreensão do mesmo, 

assim, este é levado a reforçar os instrumentos de assimilação que possui de modo a 

compreender a novidade, até então desconhecida. A etapa conhecida como acomodação 

é caracterizada pelo refazer a si mesmo, que reconstrói o equilíbrio perdido gerando um 

novo, sempre mais consistente que o anterior, o construtivismo (BECKER, 2001). 

Na perspectiva pedagógica, o professor construtivista se opõe ao modelo 

tradicional de ensino, caracterizado pela promoção de aulas seguidas de exercícios para 

memorização e aplicação do conhecimento (CHARLOT, 2013). Este acredita que para o 

processo de aprendizagem acontecer, faz-se necessário a interação entre o aluno e o 

mundo, de modo ao aluno assimilar e transformar os fenômenos a sua volta, 

possibilitando ao mundo modificar-se e interagir com o aluno. 

Quanto à experimentação frente a teoria construtivista, é possível afirmar que as 

atividades são organizadas a partir de conhecimentos prévios dos estudantes e da 

interação e diálogo entre o professor e os alunos. Os experimentos são desenvolvidos a 

partir de um problema ou um teste de hipótese, e possuem como objetivo levar em 

consideração sempre a reflexão e compreensão das situações expostas (BORGES; 

MORAES, 1998). Assim, na perspectiva construtivista, o conhecimento é construído ou 

reconstruído a partir da estrutura de conceitos já existentes, equivalente aos 

conhecimentos prévios apresentados pelos alunos (ROSITO, 2008).  

Um experimento construtivista promove atitudes e habilidades de pesquisa, 

possibilitando ao aluno desenvolver essa atitude de investigação por conta própria ou 

sob orientação do professor, incentivando assim atitudes questionadoras aos alunos e 

provendo autonomia para resolução do problema exposto. Também é possível verificar 

o caráter interdisciplinar existente nos problemas que introduzem os experimentos 

construtivistas (BORGES; MORAES, 1998).  

De fato, os experimentos construtivistas são direcionados à compreensão e à 

cooperação entre alunos e professores no desenvolvimento de trabalhos em grupo, onde 

os saberes são compartilhados, construídos e reconstruídos. A seguir, na Figura 1.1, 

apresentamos as concepções de experimentação verificadas na prática pedagógica de 

muitos professores, e suas respectivas características. 
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Figura 1.1 Concepções epistemológicas de experimentos e suas características. Fonte: as autoras 

(2015). 

 

Podemos verificar que as três concepções de experimentação direcionadas ao 

desenvolvimento de atividades práticas apresentadas na Figura 1.1, possuem objetivos 

comuns, o da promoção do conhecimento aos alunos. No entanto, a perspectiva 

construtivista possui maior preocupação em proporcionar ao aluno autonomia 

necessária para, a partir da prática experimental e de suas concepções prévias, 

compreender situações do cotidiano que até então eram tidas como insignificantes, não 

oferecendo nenhuma interferência para sua compreensão de mundo como um cidadão 

crítico.  

Logo, o EC deve prezar por atividades experimentais que provoquem os alunos 

para construírem ideias a partir da reflexão dos fatos e de possíveis respostas à 

problematizações propostas pelos professores, como incentivo ao entendimento do 

fenômeno analisado (BRASIL, 1999).  Assim, é importante que a experimentação seja 

desenvolvida com os alunos desde as SI, pois é nessa modalidade que as crianças 

possuem a naturalidade e curiosidade de perguntar, experimentar, testar e propor 

hipóteses, construindo uma relação prazerosa com as Ciências (ROSA et al., 2007). 
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Desta forma, a seguir apresentaremos um panorama da ocorrência das atividades 

experimentais direcionadas às SI em um evento muito importante do EC, 

apresentaremos e definiremos ainda, as concepções de experimentação adotadas nos 

trabalhos encontrados.  

 

1.3 O CENÁRIO DAS PESQUISAS SOBRE EXPERIMENTAÇÃO NAS 

SÉRIES INICIAIS 

 

Apresentaremos a seguir, dados de um estudo exploratório em que analisamos a 

produção acadêmica sobre o EC nas SI do EF I, a partir das atas do I ao IX Encontro 

Nacional de Pesquisas em Educação em Ciências (ENPEC), nas sessões de 

comunicações orais. O objetivo foi avaliar como o EC nas SI tem sido difundido e 

verificar sua relevância nas pesquisas acadêmicas apresentadas nesse evento, bem como 

a frequência dos trabalhos que abordam a experimentação nas SI.  

Como o programa em que o mestrado está sendo desenvolvido é voltado para o 

EC, e como o ENPEC é um dos maiores eventos da área de Educação em Ciências, este 

foi escolhido como objeto de análise. Dessa forma, nossa pretensão foi verificar a 

importância atribuída aos estudos direcionados às SI pelos pesquisadores que possuem 

formação na área das Ciências.  

A partir dos títulos, resumos e metodologias analisadas, foi possível verificar a 

modalidade de ensino e a existência da temática experimentação nos trabalhos 

publicados, bem como a concepção de experimentação adotada no desenvolvimento das 

pesquisas.  

Primeiramente, é importante destacar que a produção científica acadêmica no 

Brasil tem expandido significativamente, chega a ser comparável com a dos países mais 

avançados (SCHWARTZMAN, 2008). Aliado a essa demanda, crescem também os 

simpósios, congressos, eventos nacionais e internacionais que tem como objetivo 

disseminar os resultados das pesquisas nas áreas de Química, Física e Biologia. 

Nessa perspectiva, existem alguns eventos específicos de cada área, que divulgam 

seus resultados em atas, como forma de socializá-los, como por exemplo: Os Simpósios 

Nacionais de Ensino de Física (SNEF), Encontro de pesquisadores em Ensino de Física 

(EPEF), Encontro de pesquisadores em Ensino de Biologia (EPEB), Encontro Nacional 

do Ensino de Química (ENEQ), Encontro de debates sobre Ensino de Química (Edeqs), 

entre outros (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011).  
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Assim, com o objetivo da unir pesquisadores de Química, Física e Biologia, de 

forma que os resultados das pesquisas fossem disseminados entre as áreas de maneira 

integrada, no ano de 1997 deu-se início ao Encontro Nacional de Pesquisa em Educação 

em Ciências (ENPEC), evento bianual promovido pela Associação Brasileira de 

Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC), que vem sendo realizado 

sistematicamente, estando atualmente na décima edição. 

Em suas pesquisas, Delizoicov, Slongo e Lorenzetti (2007) puderam constatar a 

acentuada expansão nos trabalhos inscritos e apresentados nos eventos do ENPEC, que 

na primeira edição, em 1992, teve 62 trabalhos, passando para 352 trabalhos inscritos na 

quinta edição, em 2005. Atualmente, é possível afirmar a partir da análise realizada, um 

total de 1060 trabalhos em 2013.  Pode-se observar um desenvolvimento significativo 

no número de trabalhos apresentados e de pesquisadores em Educação em Ciências que 

passaram a creditar importância e participar dos eventos, a fim de melhor compreender 

e se atualizar sobre a relevância dos conhecimentos produzidos.  

De acordo com Slongo, Delizoicov e Rosset (2009), uma explicação que se 

constitui plausível para o acentuado crescimento de trabalhos nas atas dos ENPEC, pode 

estar relacionada à expansão dos programas de pós-graduação stricto sensu no país, 

inclusive na área específica (Ensino de Ciências).  Em uma análise realizada por Freitas 

(2007), estas medidas estão relacionadas “ao modelo de expansão do ensino superior 

implementado na década de 1990, no âmbito das reformas do Estado e subordinado às 

recomendações de organismos internacionais” (FREITAS, 2007, p. 120). 

Levando em consideração a importância do Ensino de Ciências nas SI no processo 

de formação psico-sócio-cognitiva do indivíduo, o presente levantamento identificou e 

analisou, por meio da pesquisa bibliográfica, os trabalhos completos (sessão oral) 

apresentados nas atas das nove primeiras edições do ENPEC. Buscou-se a partir dos 

temas e resumos dos trabalhos, observar a frequência das pesquisas destinadas às SI e 

identificar dentre essas, as Instituições de Ensino Superior que se destacaram entre as 

pesquisas e quais apresentavam a experimentação como metodologia científica. 

Portanto, tivemos como foco de pesquisa as atas do ENPEC, por estas 

representarem a interlocução das áreas de Biologia, Química e Física e a produção 

científica na área de Educação em Ciências. 

 

 Análise dos Trabalhos Apresentados nos ENPEC’s 
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Os trabalhos completos apresentados como comunicação oral nas nove edições 

dos ENPECs, no período de 1997 a 2013, somam um total de 3.982. Destes, foram 

selecionados apenas os trabalhos direcionados ao EC nas SI, sendo identificada a 

Instituição de Ensino Superior a qual pertenciam. Além disso, dentre esses, foram 

selecionados os que envolviam a temática experimentação como enfoque do trabalho. 

 

 Trabalhos direcionados a área de Ensino de Ciências nas SI 

A partir dos dados apresentados na Tabela 1.1 é possível verificar o crescente 

número de trabalhos apresentados ao longo das edições dos ENPECs, que tem 

contribuído para a atual e significativa expansão na produção científica/acadêmica no 

Brasil. Entretanto, paralelo a essa expansão apresentada nos trabalhos dos ENPECs, a 

produção científica referente à modalidade de Ensino Fundamental I, não estabelece 

uma linearidade entre os resultados ao longo dos anos, tão pouco, uma evolução como 

produção na área.  

 É possível inferir, a partir dos dados apresentados na Tabela 1.1, que o número 

absoluto de trabalhos que envolvem a experimentação nas SI aumentou durante os 

ENPECs. No entanto, o VII ENPEC apresentou características contrárias a essa 

tendência, por apresentar uma redução dos trabalhos com essa temática comparada aos 

eventos anteriores. Enquanto a porcentagem, esta tem decrescido durantes os anos por 

estar relacionada a grande quantidade de trabalhos que são aprovadas nos ENPECs mais 

atuais, quando comparada com os eventos anteriores.  

Tabela 1.1 Referente à quantidade de trabalhos aparentados do 1º ao 7º ENPEC que abordam o EC nas SI 

do Ensino Fundamental 

 

 

Ano ENPEC’s EC/SI Total Percentual (%) 

1997 I ENPEC 5 62 8,10% 

1999 II ENPEC 12 110 10,90% 

2001 III ENPEC 14 124 11,20% 

2003 IV ENPEC 10 183 5,40% 

2005 VENPEC 26 378 6,80% 

2007 VI ENPEC 23 405 5,60% 

2009 VII ENPEC 14 425 3,20% 

2011 VIII ENPEC 23 1235 1,86% 

2013 IX ENPEC 32 1060 3,01% 

 Total 159 3982 3,99% 
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 A tendência apresentada pelas comunicações orais dos ENPECs, referente aos 

trabalhos que envolvem o EC nas SI do Ensino Fundamental, condiz com a realidade 

apresentada na literatura (FRANCISCO; QUEIROZ, 2008; MOREIRA, 2009; 

TEIXEIRA; MEGID NETO, 2012), a qual permite verificar a pouca importância 

estabelecida frente aos trabalhos direcionados às SI, sendo ainda considerada uma 

lacuna que deve ser preenchida por pesquisas futuras.   

 

 Instituição de Ensino Superior com participação em eventos 

Os trabalhos direcionados às SI apresentados nos ENPECs, no período de 1997 a 

2013, apresentam características relevantes à produção acadêmica. Uma análise dos 

aspectos quantitativos apresentados na Tabela apresentada no Apêndice I nos permite 

inferir que dentre as 49 Instituições de Ensino Superior (IES) que possuem produção 

acadêmica na modalidade de Ensino Fundamental I, a UNESP (18,0%), USP (11,8%) e 

UNICAMP (10,5%) se destacam por apresentar grande totalidade das pesquisas, juntas, 

somam quase 40,03% da produção total.  

De acordo com Megid Neto (2001), em uma de suas pesquisas sobre o estado da 

arte que analisou as características da produção sobre a educação científica no Ensino 

Fundamental I e II, dentre o conjunto de teses e dissertações defendidas entre 1972 e 

1995, verificou-se que a produção da área estava concentrada entre a USP e a 

UNICAMP, totalizando (47%), sendo as demais pulverizadas entre 21 outras IES. Uma 

justificativa para esses índices é que essas Universidades que lideram a produção 

acadêmica, possuem programas de Pós-Graduação antigos, o que contribui 

significativamente para esses resultados.  

 Na presente pesquisa, a UFSC (4,96%) é a quinta colocada no ranking das IES 

que mais publicaram nos ENPEC’s sobre pesquisas direcionadas ao Ensino de Ciências 

nas SI, enquanto as demais IES possuem poucos trabalhos referente à área analisada.  

Entretanto, a partir do V ENPEC pode-se observar um número significativo de IES que 

passaram a desenvolver trabalhos direcionados a essa modalidade de ensino. 

 Dentre os 159 trabalhos apresentados na forma oral nos ENPEC’s analisados, 

destaca-se a relevância dada aos estudos voltados para os professores, das SI que 

analisam as crenças, concepções e características frequentes em suas práticas 

pedagógicas, Formação Inicial e Continuada, constituindo assuntos de maior relevância 

entre os trabalhos na área.  Paralelo a isso, destaca-se também as pesquisas voltadas 
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para o Ensino e Aprendizagem dos alunos das SI, levando-se em consideração as 

interações, linguagem e aprendizagem de conceitos científicos.  

 

 Trabalhos que envolvem a temática Experimentação 

Com base na análise dos anais das nove primeiras edições dos ENPECs, pode-se 

verificar que entre uma totalidade de 159 trabalhos referente ao EC nas SI, apenas 13 

desses trabalhos apresentam a temática voltada para a experimentação.  

A seguir, serão brevemente descritos os trabalhos que possuem a temática voltada 

para o EA, posteriormente, os que possuem como foco a Formação dos Professores. Os 

títulos e autores dos trabalhos encontrados encontram-se evidenciados no Quadro 1.1. 

 

Quadro 1.1 IES e trabalhos relacionados à experimentação. 

 

Fonte: As autoras. 
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O estudo 1 incentivou as atividades em grupo, esta é uma característica frequente 

nos trabalhos que envolvem experimentação como forma de promoção de um  Ensino 

de Ciências que visa a formação da autonomia nas crianças. Assim, o presente trabalho 

considerou as interações na sala de aula, como forma facilitadora do processo de 

desenvolvimento do ensino. Através desse projeto os professores e coordenadores 

participantes conheceram a partir de uma formação continuada, a metodologia das 

atividades desenvolvidas para a área de Física pelo Laboratório de Pesquisa e Ensino de 

Física (LaPEFUSP), tendo como temática experimentos referentes ao “Problema do 

Submarino”, experimento proposto pelo projeto ABC na Educação Científica - Mão 

na Massa.  

O estudos 2 é voltado para a Formação de Professores, incentivando o uso da 

experimentação na prática docente, com finalidade de promover, incentivar e avaliar o 

uso de atividades que estimulem o processo de reflexão na prática docente, para o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de estratégias de ensino que fomentem a educação 

em Ciência. Este buscou analisar e descrever a implementação de um projeto voltado 

para o EC que teve como base atividades experimentais do projeto ABC na Educação 

Científica - Mão na Massa, como instrumento eficaz de mediação de interações 

socializadoras.  Este foi desenvolvido em escala piloto, em escolas estaduais, da rede de 

São Paulo. Por meio do contato com os docentes das escolas envolvidas, das discussões 

acerca das avaliações das atividades e do treinamento oferecido, os autores afirmaram 

que a alfabetização científica só será efetiva a longo prazo e com recursos humanos 

condizentes. 

O estudo 3 utilizou o tema água seguindo a metodologia proposta pelo projeto 

ABC na Educação Científica - Mão na Massa. Por meio da experimentação 

investigativa, buscou incentivar os alunos a resolverem situações inerentes a sua 

realidade, promovendo a discussão e o debate em sala de aula, para assim, verificar 

como as interações discursivas em sala de aula se desenvolveram. A partir de um 

instrumento analítico desenvolvido por Mortimer e Scott (2003) os autores revelaram as 

dinâmicas interativas e os fluxos dos discursos apresentados pelos alunos de uma turma 

de 3ª série do EF, sendo possível ainda caracterizar e compreender aspectos importantes 

da prática docente e do processo de aprendizagem dos alunos. 

O estudo 4 buscou a partir de oficinas com a temática fungos, identificar 

concepções dos professores participantes referente às atividades práticas com 

experimentação a partir das relações estabelecidas pelos professores da ferramenta 
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experimental com os demais elementos existentes em sua prática pedagógica. A 

pesquisa foi orientada por pesquisadores do "Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Formação de Professores de da Área de Ciências", que promoveram um curso de 

extensão que envolvia situações de pesquisa e ensino a professores da rede pública. 

Como resultados, os autores afirmaram que o uso de atividades experimentais devem 

ser melhor interpretadas para serem desenvolvidas no contexto escolar. 

O estudo 5 buscou  promover um EC que objetivasse a criação de atividades 

lúdicas e contextualizadas, a partir das quais os alunos fossem capazes de buscar 

soluções práticas para problemas cotidianos, a fim de obter uma alfabetização 

tecnológica diferenciada. Através de um estudo de caso os pesquisadores puderam 

concluir que as propostas multidisciplinares apresentadas pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais podem ser levadas para a sala de aula. Além disso, evidenciaram que as 

situações-problema podem servir como complemento curricular multidisciplinar, capaz 

de introduzir questões tecnológicas a serem resolvidas e refletidas pelos alunos no 

contexto escolar.  

O estudo 6 buscou avaliar as ideias dos alunos frente a alguns aspectos do meio 

ambiente e da problemática ambiental, estabelecendo relações entre o trabalho didático 

e as ideias apresentadas pelos alunos, com a temática voltada para erosão costeira do 

litoral do NO de Portugal, os pesquisadores são da Universidade do Minho. Estes 

propuseram uma intervenção pedagógica em uma turma do 4° ano do EF, que teve 

como objetivos i) avaliar a evolução apresentada nas ideias dos alunos frente a alguns 

aspectos da educação ambiental, utilizando-as na construção do trabalho didático da 

referida proposta; ii) relacionar as possíveis evoluções apresentadas pelos alunos às 

atividades desenvolvidas no decurso da intervenção pedagógica. Como resultados, 

referentes à evolução das ideias dos alunos em relação aos conteúdos propostos pelos 

autores foram identificados dois aspectos distintos, no que se compete ao conteúdo 

“diversidade dos seres vivos”, pode-se afirmar que o contato dos alunos com a realidade 

concreta em que estes estão inseridos influenciou na evolução das ideias dos alunos. No 

entanto, frente ao conteúdo “diversidade de elementos do meio físico” esse contato por 

si só não se mostrou eficiente para a evolução das ideias dos alunos. 

O estudo 7 buscou a partir do desenvolvimentos de algumas atividades voltadas 

para as características da luz laser mostrar como a inadequação do uso da 

experimentação é frequente na prática pedagógica de muitos professores de Ciências. 

Assim, este trabalho mostrou o conflito vivenciado pelas docentes das SI ao ministrar a 
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disciplina de Ciências, no que se compete à utilização de experimentos investigativos 

que levem os alunos a construírem novos conhecimentos por meio do levantamento de 

hipóteses e a pouca formação desses professores para atuarem nessa perspectiva. Como 

resultados, o autor defende a importância de atividades como as propostas por Carvalho 

(1998) para a ampliação das possibilidades a serem utilizadas pelos professores, por 

oferecer um percurso metodológico detalhado e embasado referencialmente, facilitando 

o processo de atuação dos docentes. Além disso, o autor critica o desequilíbrio 

curricular evidenciado nas Séries iniciais, em especial no tempo destinado à disciplina 

de Ciências.  

O estudo 8 visou a promoção da autonomia nas crianças, de forma que elas 

conseguiram com seu vocabulário próprio se aproximar do conhecimento científico. 

Através do Projeto ABC na Educação Científica - Mão na Massa algumas atividades 

experimentais com a temática flutuação foram aplicadas e analisadas, a fim de verificar 

a construção dos conceitos científicos pelos alunos. Por meio destas, foi possível 

concluir que não é esperado que por meio da participação desses tipos de atividades os 

alunos construam a abstração imediata do conhecimento, o que evidencia avanços 

significativos em longo prazo. Por isso a importância no desenvolvimento de situações 

investigativas que priorizem a resolução de problemas por meio do levantamento e 

testes de hipóteses, de modo a incentivar os alunos a participarem desses processos que 

tendem a facilitar a construção do conhecimento e o desenvolvimento da autonomia.  

Os estudos 9  buscou verificar de que forma a participação em atividades 

investigativas pode promover a Alfabetização Científica nos alunos, a partir do 

desenvolvimentos de Sequencias de Ensino por Investigação (SEI) propostas por 

Carvalho et al. (1998), com as temáticas “a distribuição do peso para manter uma 

embarcação estável,” e  “de onde vêm as borboletas” . Os resultados mostram que as 

atividades experimentais baseadas nas SEI exigem dos alunos uma elaboração de 

explicação dos fenômenos estudados, as quais são fundamentadas com palavras 

comuns, no entanto, considerando a realidade do material investigado. Além disso, os 

autores afirmaram que o fato do professor desenvolver atividades que explorem a 

capacidade de expressão e argumentação dos alunos está ligado a valorização dos 

conhecimentos prévios e, consequentemente, na superação dos mesmos. 

O trabalho 10 objetivou investigar perspectivas didáticas quanto ao EC, por meio 

da busca das impressões que as professoras participantes possuem sobre a importância 

da experimentação para o EC, bem como sobre as possibilidades de realizar tal 
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procedimento. Como instrumento de análise, os autores utilizaram elaboração e 

discussão de projetos de ensino, aplicação de questionário e realização de entrevistas. 

Por meio da análise de tais instrumentos, obteve-se como resultados fatores como 

carência da FI, a falta de materiais, espaço físico e curricular como as principais 

barreiras para a utilização dessa ferramenta no contexto escolar. 

O estudo 11 buscou incentivar o uso da experimentação pela sua característica 

motivacional, de modo a verificar de que maneira as atividades experimentais podem 

ser uma ferramenta que contribua para o aumento da motivação em sala de aula. Por 

meio da observação diagnóstica; desenvolvimento e execução de atividades 

experimentais que foram realizadas em parceria com a professora regente e por fim, por 

meio da análise dessas atividades. Como resultado, os autores puderam observar que 

tais ações fomentaram a participação efetiva dos alunos, além de despertar o prazer pela 

Ciência. Assim, o estudo concluiu o poder motivacional que a experimentação exerce 

no contexto escolar, além disso, esta contribui para a reflexão do professor acerca de sua 

prática docente. 

O estudo 12 teve como objetivo verificar indícios do processo de Alfabetização 

Científica em alunos do 1° ano a partir da estruturação de uma Sequência de Ensino 

Investigativa (SEI). As atividades foram desenvolvidas em três momentos: pré-

investigação; investigação e pós-investigação e teve como tema principal “De onde vem 

as borboletas?” O estudo foi desenvolvido por meio da videogravação das aulas, as 

quais foram transcritas e analisadas. Assim, por meio das transcrições foi possível 

evidenciar a participação das crianças nas discussões de temas científicos e a 

participação destas no processo de investigação, apresentando compreensão dos 

fenômenos estudados.  

O estudo 13 buscou analisar alguns fatores que contribuem para a formação inicial 

do professor que atua nas SI, no tocante ao ensino de Ciências a partir da interação entre 

os graduandos de pedagogia com os laboratórios de Anatomia Humana, Zoologia, 

Citologia e Botânica. A investigação de deu por meio de um questionário respondido 

por acadêmicos do 3º ano do Curso de Pedagogia. Assim, foi possível identificar a 

importância da prática a partir da vivência acadêmica de aulas experimentais em 

espaços privilegiados dos cursos afins, em especial, por meio de atividades de natureza 

extensionistas (eventos, projetos, cursos, programas) que promovem a interação entre os 

cursos de graduação. 
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É importante destacar a importância dada à experimentação investigativa nos 

trabalhos direcionados às SI, publicados nos ENPECs no período analisado.  Sendo 

possível inferir, a partir da análise realizada, a evidência da concepção construtivista da 

experimentação como resolução aos problemas de pesquisas evidenciados nos trabalhos 

direcionados ao Ensino e Aprendizagem (EA) e à Formação de Professores (FP).  

Com relação a trabalhos que buscaram investigar as concepções apresentadas 

pelos professores referentes ao uso da experimentação em sua prática docente, fato que 

na maioria das vezes determina a adoção ou exclusão dessa metodologia no contexto 

educacional, nesse viés identificamos que apenas no trabalho 4 está explicito o estudo 

da percepção. Foi possível observar também que dentre os treze trabalhos identificados, 

4 deles apresentam metodologias de experimentação baseadas no programa "ABC na 

Educação Científica - Mão na Massa" que tem como objetivo principal a promoção de 

atividades de Ciências a partir da interlocução com a pesquisa científica e 

desenvolvimento da expressão oral e escrita dos alunos, para promoção do 

conhecimento científico.  

De fato, a quantidade de trabalhos direcionados à experimentação nas SI é 

extremamente pequena, comparado com a quantidade total de trabalhos disponíveis nas 

atas dos nove ENPECs, assim, faz-se necessário que os professores aprofundem seus 

conhecimentos sobre o EC quanto às atividades experimentais, estes devem ter 

consciência de como devem ser estruturadas suas práticas e saber estabelecer a melhor 

forma para mediá-las e inter-relacioná-las ao contexto vivido pelos alunos (ZOMPERO; 

PASSOS; CARVALHO, 2012).  

 Faz-se necessário também repensar os currículos das licenciaturas, a formação 

continuada dos professores e o papel da Universidade na Educação Básica. Se olharmos 

a direção das políticas educacionais hoje, a evidência está no ensino do português e da 

matemática, em detrimento das demais disciplinas, direção contrária à defendida pelos 

movimentos de Alfabetização Científica (AC), Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Educação (CTSA) e o que propõe a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

  Desse modo, a partir da revisão aqui apresentada, pudemos verificar as lacunas 

expostas nos estudos provenientes dos nove ENPECs, que envolvem as SI como objeto 

de estudo, dentre estes, os que possuem a experimentação como temática analisada. De 

modo que, a partir dos resultados expostos, podemos inferir que a experimentação se 

faz, dentre as diversas metodologias existentes, uma importante aliada para o 



43 
 

desenvolvimento do EC, principalmente no que se compete a formação de um cidadão 

crítico e consciente. 
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CAPÍTULO 2. AS CONCEPÇÕES E FORMAÇÃO DOS DOCENTES DAS 

SERIES INICIAIS 

 
O professor não dá respostas. Ele não sabe as respostas. Ele é 

um dos que procuram. 

(Rubem Alves) 

 
Para melhor compreendermos como a Formação de Professores das SI tem se 

apresentado frente à expansão do Ensino de Ciências, dividimos este capítulo em três 

sub-tópicos, os quais consistem em apresentar: I. O Cenário das Pesquisas sobre 

Formação de Professores de Ciências nas SI; II. As concepções de experimentação na 

prática pedagógica docente; III. A experimentação investigativa sobre a perspectiva 

construtivista e a Química na cozinha. 

 

2.1  O CENÁRIO DAS PESQUISAS SOBRE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE CIÊNCIAS NAS SÉRIES INICIAIS 

 

Estudos realizados por Teixeira e Megid Neto (2005) evidenciam a existência de 

uma lacuna nos trabalhos direcionados à FP de Ciências das SI. De fato essa lacuna 

existe e deve ser preenchida por trabalhos posteriores, que tenham como temática 

estudos da educação em Ciências direcionados a essa modalidade, de modo a investigar 

questões pertinentes à FP, ao ensino e a aprendizagem das Ciências no contexto escolar. 

Uma revisão bibliográfica realizada por Lima, Bello e Siqueira (2015) teve 

como objetivo evidenciar a lacuna existente nos trabalhos científicos que tratam da FP, 

direcionados às SI, ao identificar e analisar os artigos publicados em seis periódicos 

científicos nacionais no período entre 2004 – 2013, que apresentam como temática a FP 

de Ciências das SI. A partir das análises realizadas, pode-se observar que dentre os 

1.583 artigos publicados nos seis periódicos analisados, nos dez anos, apenas 11 eram 

destinados à FP nas SI. Desta forma, os autores reforçam as palavras de Teixeira e 

Megid Neto (2005) frente à lacuna existente.  

 Como nosso trabalho é direcionado ao estudo das concepções dos professores 

acerca da experimentação no EC das SI, fizemos uma análise a fim de verificar a 

ocorrência dos trabalhos que estudam tais concepções, a partir dos onze artigos 

identificados no estudo realizado por Lima, Bello e Siqueira (2015). Verificamos que 

apenas dois dentre os 11 artigos, abordam reflexões acerca das concepções dos 
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professores de Ciências das SI, sendo que, em nenhum dos trabalhos foi possível 

observar as concepções de experimento/experimentação desses professores. 

 No primeiro artigo, escrito por Esteban Alberto Rodríguez Garrido e Jesús 

Angel Meneses Villagrá, intitulado “Las concepciones y creencias de profesores de 

ciencias naturales sobre ciencia, su enseñanza y aprendizaje, mediadas por la formación 

inicial, la educación continuada y la experiencia professional”, teve como objetivo 

compreender as relações que existem entre as concepções e crenças dos professores 

sobre o EC, FI, FC e prática profissional de aprendizagem, a fim de propor um modelo 

de intervenção educativa capaz de alcançar mudanças conceituais, metodológicas e 

atitudinais na FI ou FC. Por meio de estudo de caso, realizado com três professoras de 

Ciências que trabalham no ensino primário, secundário e superior, respectivamente, e 

tendo como aporte teórico Kelly (1995) e Porlán et al., (1997), este estudo concluiu que 

existe uma forte relação entre as concepções e crenças dos professores com sua 

Formação inicial, continuada e prática profissional. 

 O segundo artigo, escrito por Maria José Rodrigues e Rui Marques Vieira, 

intitulado “Programa de formação de educadoras de infância: Seu contributo para a 

(re)construção de concepções Ciência-Tecnologia-Sociedade”, teve como objetivo 

identificar as concepções de ciência-tecnologia-sociedade de seis educadoras de 

infância do distrito de Bragança (Norte de Portugal), antes e após o desenvolvimento de 

um programa de formação.  Por meio deste programa, os pesquisadores buscaram 

contribuir para a disseminação, entre os professores, da cultura de educação científica 

com orientação ciência-tecnologia-sociedade (CTS) nos jardins de infância. A partir dos 

resultados obtidos foi possível observar a (re) construção das concepções das 

professoras acerca da temática ciência-tecnologia-sociedade e o desenvolvimento das 

suas práticas didático-pedagógicas na área das Ciências, de acordo com a metodologia 

CTS. 

Desta maneira, optamos por realizar também uma revisão bibliográfica nos anais 

do Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino (ENDIPE), evento consagrado 

na área da Educação, que se iniciou no ano 1979 e continua se expandindo. No cenário 

nacional, constitui-se em um dos eventos mais relevantes da área de Ensino, 

apresentando-se como um excelente meio de produção e divulgação de conhecimentos 

sobre os fenômenos educacionais. 

Atualmente, está na sua 17ª edição, sendo possível acompanhar as tendências 

educacionais das últimas três décadas referentes às temáticas educacionais. Nessa 
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perspectiva, realizamos um levantamento dos trabalhos publicados no ENDIPE, a fim 

de verificar o panorama dos trabalhos que possuem como temática principal a FP de 

Ciências direcionados às SI. O recorte se deu no período entre 2004 a 2012 pelo fato 

destes estarem disponíveis para acesso no site oficial do evento, no período em que a 

pesquisa foi realizada, não havendo anais de eventos posteriores disponíveis para 

análise.  

Dessa forma, podemos observar a partir do Quadro 2.1 que nos ENDIPEs que 

aconteceram entre o período de 2004 a 2012, foram publicados 42 trabalhos 

direcionados à FP das SI, sendo que apenas quatro desse total, são direcionados ao 

estudo das concepções dos professores que lecionam nessa modalidade de ensino.  

 

Tabela 2.1 Catalogação dos trabalhos que envolvem a Formações de Professores (FP) e 

concepções de professores das Séries Iniciais (SI). 

Ano Evento N° de Trabalhos 

FP/SI 

Concepções 

de professores 

2012 XVI ENDIPE – “Didática e Práticas de 

Ensino: compromisso com a escola pública, 

laica, gratuita e de qualidade” 

10 0 

2010 XV ENDIPE –”Convergências e tensões no 

campo da formação e do trabalho docente: 

políticas e práticas educacionais” 

11 0 

2008 XIV ENDIPE –”Trajetórias e Processos de 

Ensinar e Aprender: lugares, memórias e 

culturas” 

13 2 

2006 XIII ENDIPE– “Educação, Questões 

Pedagógicas e Processos Formativos: 

compromisso com a inclusão social” 

3 0 

2004 XII ENDIPE – “Conhecimento universal e 

conhecimento local” 
5 2 

Fonte: As autoras.  

 

É importante destacar também que nenhum dos 4 artigos identificados trazem 

estudos relacionados às concepções de experimentação presentes na prática pedagógica 

dos docentes.  

Dessa forma, os artigos identificados com a temática concepções foram: 

XII Endipe/2004 

 

 Concepções e Ações no Ensino de Ciências para Professores de Séries Iniciais 

na Perspectiva de Mudanças Conceptuais – autor não identificado.  

 Professores de Ciências do Ensino Fundamental e suas Concepções Prévias 

Sobre os Fenômenos Naturais - Talita Vidal Pereira. 
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XIV Endipe/2008 

 

 A Inserção de Reflexões sobre Concepções de Prática Docente em Espaços de 

Interação Triádica na Formação para o Ensino de Ciências - Lenir Basso Zanon, 

Clarinês Hames, Fábio André Sangiogo.  

 Ensino de Ciências nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental: Concepções e 

Práticas Declaradas de Professoras em Formação em Serviço - Thaís Gimenez 

Da Silva Augusto, Ivan Amorosino Do Amaral. 

 

A descrição dos artigos com suas particularidades não foi realizada pelo fato do 

site do evento, onde os anais estão arquivados, encontrar-se indisponível, com 

publicações em construção. Dessa forma, este fato nos impossibilitou de ter acesso ao 

artigo completo, consequentemente, não foi possível realizar uma análise detalhada. No 

entanto, podemos afirmar a inexistência de artigos, nos últimos oito anos, voltados a 

investigar as concepções de experimentação para o Ensino de Ciências de docentes que 

atuam nas SI, publicados nos anais do ENDIPE. 

 

 

2.2 AS CONCEPÇÕES DE EXPERIMENTAÇÃO NA PRÁTICA 

DOCENTE 

  

Geralmente os termos experiências, experimentos e experimentação são 

recorrentes nos estudos relacionados aos trabalhos científicos direcionados ao Ensino de 

Ciências. De fato, tais termos possuem significados importantes para a compreensão e 

atuação do profissional docente.  

A experiência é considerada por Rosito (2008, p. 196), como “[...] um conjunto 

de conhecimentos individuais ou específicos que constituem aquisições vantajosas 

acumuladas historicamente pela humanidade”.  O experimento é entendido por Borges e 

Moraes (1998) como “um ensaio científico destinado à verificação de um fenômeno 

físico”. A experimentação, segundo Rosito (2008, p. 196) “verifica uma hipótese 

proveniente de experimentos, podendo chegar, eventualmente, a uma lei, dita 

experimental”. 

Entretanto, existem pesquisadores que utilizam o termo atividade experimental 

em detrimento de experimentação (GONÇALVES; GALIAZZI, 2004; PINHO ALVES, 

http://www.fae.ufmg.br/endipe/
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2000), por creditar que a experimentação no ensino, por si só, não possui suportes 

didáticos nem epistemológicos para testar todas as hipóteses que emergem dos 

fenômenos, com um fim pedagógico. Assim, faz-se necessário, no contexto escolar, 

mencioná-la como atividade experimental, por estas serem mediadas pelo professor, de 

modo auxiliar a promoção do conhecimento científico, a partir do diálogo construtivista 

(PINHO ALVES, 2000). 

Todavia, vale ressaltar que a atividade experimental mencionada por Pinho 

Alves (2000) equivale à experimentação que possui epistemologia construtivista em sua 

essência, desconsiderando qualquer atividade de caráter empirista ou apriorista.    De 

fato, o termo utilizado não é bem o que levaremos em consideração nesse trabalho, mas 

sim as concepções de experimentação adotadas pelos docentes em sua prática 

pedagógica, que possuem diferentes perspectivas, a depender de como elas são 

abordadas no contexto escolar.   

Nessa perspectiva, os autores Borges e Moraes (1998) afirmam que existem 

diferentes concepções de Ciências implícitas em um experimento científico, elas são 

sumarizadas em três tipos de experimentos: i) Demonstrativo, que consiste na 

reprodução de um fenômeno, para a comprovação de uma lei ou de uma verdade já 

comprovada; ii) Indutivista-empirista que possui a observação como principal aliada, as 

induções são realizadas a partir das generalizações propostas por um ponto específico a 

um mais abrangente e a iii) Dedutivista-racionalista, que parte da teoria para a 

observação, de modo a compreender que qualquer experimento decorre de uma teoria. 

Ou seja, tais perspectivas são decorrentes das concepções apresentadas pelos 

docentes frente à temática experimentação e ao tipo de experimento que estes costumam 

adotar em sua prática pedagógica (BORGES; MORAES, 1998). 

Segundo Oliveira e Soares (2010), as atividades experimentais possuem 

classificações distintas propostas por vários pesquisadores, a fim de tornar didático o 

entendimento de seus aspectos epistemológicos. Estas se sumarizam em i) 

Demonstrativas: O professor é o experimentador, sujeito principal. Cabe ao aluno a 

atenção e o conhecimento do material utilizado. O aluno observa, anota e classifica; ii) 

Ilustrativas: É realizada pelo aluno que manipula todo o material sob a direção do 

professor. Serve para comprovar ou re/descobrir leis; iii) Descritivas: É realizada pelo 

aluno sobe observação ou não do professor, o aluno entra em contato com o fenômeno e 

iv) Investigativas: É realizada pelo aluno, que discute ideias, elabora hipóteses e usa da 
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experimentação para compreender os fenômenos que ocorrem. A participação do 

professor é dada na mediação do conhecimento. 

Podemos observar a partir da descrição do Quadro 2.1, que as atividades 

experimentais se caracterizam a partir da forma e pretensão com que são desenvolvidas 

no contexto escolar. Ou seja, os instrumentos utilizados, a maneira como os alunos são 

convidados a se portar diante do experimento, e a forma com que o professor conduz e 

enxerga a experimentação, são determinantes para sua classificação. 

De acordo com Domin (1999), existem quatro formas distintas na qual a 

experimentação pode se caracterizar, são elas: o expositivo, as atividades de 

investigação, a descoberta e as atividades experimentais baseadas em problemas.  

As atividades baseadas no expositivismo são semelhantes às características 

apresentadas pelas atividades demonstrativas; às de investigação, levam em 

consideração o conhecimento prévio dos alunos e as interações destes com os materiais 

e métodos desenvolvidos em todo o experimento; a de descoberta acredita que os alunos 

são capazes de descobrir por meio da observação uma teoria e as problematizadoras, 

baseiam-se na formulação de perguntas, as quais são estruturadas considerando os 

conhecimentos prévios dos alunos, que durante a experimentação buscam sugerir 

soluções, comprová-las e compartilhar a partir de discussões as prováveis soluções 

(GONÇALVES, 2005). 

Normalmente, as atividades demonstrativas são as mais criticadas diante da 

literatura (DOMIN, 1999; GALIAZZI, 2000), por apresentarem como peculiaridade o 

fato de comparar resultados obtidos empiricamente, com resultados teóricos, divulgados 

pela literatura. Além disso, nesse tipo de experimento os alunos atuam como meros 

reprodutores de roteiros, caracterizando-se como uma atividade de pouca contribuição 

para a aprendizagem dos mesmos. 

Para Gonçalves e Marques (2006), as atividades demonstrativas são 

compreendidas em uma perspectiva diferente da apresentada anteriormente, por estes 

observarem em sua pesquisa bibliográfica que a polissemia da palavra “demonstração” 

apresenta significados distintos. Por conta disso, as atividades experimentais que 

possuem essas características, nem sempre são compreendidas e adotadas na prática 

docente como uma compreensão dogmática da Ciência, seguindo um discurso 

empirista.  

Como podemos observar no que é afirmado por Gonçalves e Marques (2006, p. 

225): 
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[...] fazer uma demonstração experimental não significa 

necessariamente “mostrar” uma teoria verdadeira, porque essa 

“demonstração” pode se caracterizar, por exemplo, pela 

problematização dos conhecimentos discentes explicitados nas 

atividades experimentais. Esse aspecto já contribui para que os alunos 

rompam com uma visão dogmática de Ciência em que se sobressai a 

comprovação de conhecimentos verdadeiros em detrimento da sua 

problematização.  

 

Nesse sentindo, podemos compreender a experimentação demonstrativa sendo 

apresentada em uma perspectiva diferente da expressa pela literatura, que a defende 

com um caráter mais ilustrativo, sendo classificada como de natureza empirista. No 

entanto, enxergamos no trabalho apresentado por Gonçalves e Marques (2006), uma 

aproximação da concepção construtivista, ao considerar a partir dos conhecimentos 

discentes a problematização dos conteúdos. 

Por meio de uma revisão bibliográfica realizada por Lima e Teixeira (2011), que 

teve como objetivo analisar como o conceito experimento/experimentação evoluiu 

historicamente, com ênfase nas publicações científicas sobre Ensino de Ciências, foi 

possível observar que dentre os cinco periódicos analisados foram identificados um total 

de 82 artigos, os quais continham experimentos investigativos; demonstrativos; 

comprobatórios; laboratorial e os que abordavam uma discussão conceitual sobre o 

tema. Evidenciou-se a predominância de atividades experimentais com caráter 

comprobatório/ demostrativo, reproduzindo pressupostos da teoria de aprendizagem 

empírico-positivista.  

De fato, existem diversas perspectivas nas quais os experimentos podem ser 

desenvolvidos, nos ateremos a seguir em especificar a experimentação investigativa, 

metodologia de grande importância para o EC, em especial, por evidenciar em sua 

proposta o desenvolvimento de conhecimentos científicos e habilidades por meio de um 

processo de investigação que considera os aprendizados prévios do alunos, a construção 

de teste e hipóteses para solucionar um problema estudado, o desenvolvimento da 

capacidade de pensar e refletir sobre possíveis decisões sobre o que investigar e como 

fazê-lo para chegar uma conclusão consistente, entre outros.   
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2.3 A EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA SOBRE A 

PERSPECTIVA CONSTRUTIVISTA E A QUÍMICA NA COZINHA 

 

A experimentação investigativa é muito importante para o EC por permitir que os 

conteúdos e conceitos científicos passem a ser introduzidos em sala de aula a partir de 

situações simples do cotidiano, tornando a aula mais dinâmica e atrativa aos alunos 

(OLIVEIRA; SOARES, 2010). Segundo Zompero (2011, p. 68): 

 

A perspectiva do ensino com base na investigação possibilita o 

aprimoramento do raciocínio e das habilidades cognitivas dos alunos, 

e também a cooperação entre eles, além de possibilitar que 

compreendam a natureza do trabalho científico. 

 

A capacidade de estimularem os alunos a formularem hipóteses, testá-las e 

discutir os resultados oriundos de suas suposições, faz da sala de aula um cenário ideal 

para a promoção da discussão e difusão do conhecimento científico. O professor não 

deve enxergar o uso da experimentação apenas como um fator motivador, mas ressaltar 

seu caráter mediador e agregador de conhecimentos. 

Pérez e Castro (1996, p. 156) consideram que há dez aspectos que podem fazer 

com que uma atividade experimental se transforme em uma investigação:  

 

1- Apresentar situações problemáticas abertas com um nível de 

dificuldade adequado, com o objetivo de que os alunos possam tomar 

decisões, transformando-as em problemas precisos; 

2- Favorecer a reflexão dos estudantes sobre a relevância e os 

objetivos das situações propostas que dão sentido ao seu estudo, 

considerando as implicações CTS;  

3- Enfatizar as análises qualitativas, significativas, que ajudem a 

compreender e a limitar as situações planejadas e a formular perguntas 

operativas sobre o que se busca;  

4- Propor a emissão de hipóteses como parte central da atividade de 

investigação suscetível de orientar o tratamento das situações surgidas 

e de tornar explícitas as concepções prévias dos alunos;  

5- Permitir aos alunos o reconhecimento da importância da elaboração 

do projeto e da planificação da atividade experimental por eles 

próprios;  

6- Propor a análise dos resultados à luz do corpo de conhecimentos 

disponível, das hipóteses levantadas e dos resultados dos outros 

grupos;  

7- Propor considerações de possíveis perspectivas (reelaboração do 

estudo com outro nível de complexidade, problema ou modificações 

na montagem do experimento) e contemplar, em particular, as 

possíveis implicações CTS do estudo realizado;  

8- Pedir um esforço de integração que considere a contribuição do 

estudo realizado na construção de um corpo coerente de 
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conhecimento, assim como as possíveis implicações em outros 

campos de conhecimentos; 

9- Conceder uma importância especial na elaboração de memórias 

científicas que reflitam o trabalho realizado e possam servir de base 

para ressaltar o papel da comunicação e do debate na atividade 

científica;  

10- Potencializar a dimensão coletiva do trabalho científico 

organizando equipes de trabalhos e facilitando a interação entre cada 

equipe e a comunidade científica, representada na sala de aula pelo 

resto das equipes e pelo corpo de conhecimento já construído. 

 

De acordo com Carvalho et al. (2004), a experimentação investigativa deve 

possibilitar o aluno a atuar no processo de investigação, refletindo, discutindo, 

explicando e compartilhando de seus resultados com os colegas. Deste modo, tais 

atividades necessitam de empenho e comprometimento dos alunos, em especial, na 

interpretação das informações que perpassa toda a atividade investigativa, como a 

elaboração do problema, planejamento das ações, observações, registro e tratamento dos 

dados. Assim, os autores acreditam que um experimento investigativo não pode se 

resumir a uma mera observação ou manipulação dos dados. 

Para Lima e Maués (2006), um ensino pautado na investigação busca a interação 

entre os conhecimentos do professor e dos alunos, originando um ambiente de 

aprendizagem e comprometido com a construção do conhecimento. Os alunos passam a 

desempenhar um papel ativo na construção do conhecimento, construindo questões, 

levantando hipóteses, testando as hipóteses e compartilhando os resultados. 

Nessa perspectiva, a epistemologia construtivista disseminada nos últimos trinta 

anos, possui como pressuposto central a participação ativa dos alunos na construção do 

conhecimento, estando o professor como mediador e facilitador do processo de ensino e 

aprendizagem. Assim, Suart  e Marcondes (2008, p. 1) evidenciam a “necessidade de se 

investir na proposição de metodologias e estratégias capazes de proporcionar o 

desenvolvimento cognitivo do aluno”. Dessa forma, de acordo Marcondes e Suart 

(2008), diversos pesquisadores defendem que a experimentação investigativa se 

apresenta como uma importante metodologia, capaz de intensificar e melhorar o papel 

do aluno na construção do conhecimento. 

No Brasil, as atividades de investigação são encontradas como diretrizes nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). No entanto, tais atividades não 

estão bem estabelecidas na prática pedagógica dos professores de Ciências (SÁ et al. 

2007). Segundo Pacheco (1997), é possível afirmar que no Brasil, poucos são os 

trabalhos divulgados na literatura que estabelecem uma relação entre a experimentação 
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e o construtivismo no EC. E quando abordados, visam compreender o processo de 

aprendizagem, especificamente, a partir da organização conceitual do conteúdo. Sendo, 

portanto, ignorados os aspectos referentes aos fenômenos e tratamento dos mesmos no 

ensino/aprendizagem das Ciências. 

O trabalho de Mortimer (1996) traz uma breve menção aos problemas oriundos de 

estratégias de ensino que possuem pressupostos pautados em uma epistemologia 

construtivista. Dentre estes, destacam-se: a dificuldade na preparação de professores 

para atuar segundo essa perspectiva e a dificuldade apresentada pelos alunos em 

reconhecer e vivenciar os conflitos. Segundo este autor, a maioria dos estudos que 

pretende evidenciar a apropriação do paradigma construtivista, limita-se a estratégias de 

ensino que visam, meramente, um ensino pautado na tentativa de ampliar os 

conhecimentos já existentes ou reorganizar os pensamentos do senso-comum dos 

alunos. 

Segundo Sanchis e Mahfoud (2007, p. 166), no construtivismo de Piaget  

 
[...] o processo de construção do conhecimento confunde-se com o 

próprio processo de constituição e de desenvolvimento do sujeito, na 

sua relação com o mundo, que é físico e ao mesmo tempo simbólico. 

Esse sujeito se define como tal a partir do momento em que se 

constitui junto com o objeto do conhecimento, que não é apenas, nem 

necessariamente, físico. Dessa forma, falar em construção do 

conhecimento significa falar ao mesmo tempo em construção do 

sujeito que conhece e do objeto a ser conhecido.  

 

Dessa forma, a palavra construtivismo, que de acordo com o dicionário Houaiss 

(2011) significa “ação construída; doutrina estética da época de 1920 que se opõe à 

escultura tradicional” refere-se na visão de Piaget a essa relação entre a estrutura e o 

“processo” que permite a transformação dessa própria estrutura. Essa transformação é 

oriunda da relação entre o sujeito e objeto, onde, a partir da interação entre eles, as 

estruturas são construídas. No entanto, o sujeito é o responsável por, a partir de sua 

ação, estabelecer relações com o objeto, consequentemente, a formação de estruturas do 

conhecimento (SANCHIS; MAHFOUD, 2007). 

 Gaspar (2009), baseando-se nas ideias de Piaget, evidencia as atividades 

pedagógicas pautadas na experimentação, quando adequadamente desenvolvida, como a 

prática pedagógica mais relevante à aprendizagem. Por se incumbir de um processo 

cognitivo fundamental para a construção de estruturas de pensamento, sendo necessário 

ao professor, fornecer as competências necessárias aos alunos a fim de estimulá-los à 
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formação das estruturas mentais, para que por meio destas, eles possam compreender os 

conceitos a serem estudados. Assim, a experimentação atua como forma de promoção 

de conflitos cognitivos, por meio de atividades desequilibradoras à mente do aluno.  

Infelizmente, no Brasil, o EC a partir de aulas experimentais não é frequente nas 

metodologias adotadas pelos professores das SI, e quando este ensino acontece 

apresenta-se descontextualizado da realidade de vida dos alunos, como uma descrição 

da prática ou como transposição do livro didático. Não se evidencia as principais 

características da experimentação que é a reflexão e discussão de opiniões em prol de 

resultados que expliquem o fenômeno estudado (BRASIL, 1996). 

Incentivar a reflexão em sala de aula, despertar a curiosidade, promover situações 

problema para serem investigadas em busca de uma solução, despertar o interesse do 

aluno em participar das aulas, são procedimentos que se esperam do professor nas SI ao 

ministrar os conteúdos de Ciências (ZOMPERO, PASSOS, CARVALHO, 2012). 

Diante do exposto, a experimentação se constitui uma ferramenta imprescindível para o 

desenvolvimento de um Ensino comprometido com o desenvolvimento crítico do aluno.  

Entretanto, as condições oferecidas pelas escolas são justificativas recorrentes dos 

professores para a não execução dessa metodologia. No entanto, a inexistência de 

laboratórios didáticos nas escolas não exclui a possibilidade do desenvolvimento de 

atividades práticas, estas podem ser inseridas no ambiente escolar e realizadas em 

outros espaços, inclusive, na própria sala de aula. E o uso de materiais alternativos são 

recursos acessíveis aos professores pela facilidade de acesso e manuseio, lembrando 

que, para a experimentação obter sucesso, é imprescindível o planejamento e preparo do 

professor (ZOMPERO, PASSOS, CARVALHO, 2012). 

Como mencionado anteriormente, a experimentação investigativa nos permite 

introduzir diversos conteúdos a partir de situações simples, do cotidiano do aluno, então 

por que não relacioná-la com a cozinha, que é um ambiente comum aos alunos? 

Muito se fala do papel da ciência na evolução técnica da cozinha, da sua 

contribuição para um processo criativo mais eficaz e inovador. De fato, a ciência 

associada à cozinha é uma junção fascinante, que se torna um veículo de divulgação da 

ciência, além de ser um meio eficaz para introdução ou ilustração de maneira prática 

dos conceitos científicos (GUERREIRO, 2011).  

A cozinha é o ambiente onde os ingredientes são misturados e dão formas a pratos 

deliciosos. Os ingredientes são as substâncias que se misturam e formam produtos 

irresistíveis, as crianças se divertem com essas invenções, podendo ser um espaço ideal 
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para a contextualização e inserção dos conhecimentos científicos, motivando o interesse 

científico e o prazer ao conhecer a ciência que explica a vida.  

Foram identificados alguns trabalhos que inserem de maneira lúdica e satisfatória 

a contextualização da experimentação na cozinha. Como exemplo, o artigo intitulado 

“Como o milho vira pipoca?” escrito por Longhim, Miguel e Guandalini, (2008) que foi 

desenvolvido utilizando como metodologia de pesquisa as etapas do programa ABC na 

Educação Científica Mão na Massa. Desenvolvido com alunos de 3ª e 4ª série do Ensino 

Fundamental, partindo da problemática: “O que acontece com o milho para virar 

pipoca?”. Por ser de caráter investigativo, algumas hipóteses foram levantadas: “O óleo 

quente entra no milho e faz o negócio branco de dentro do milho estourar e isso é a 

pipoca”. “Dentro do milho tem um líquido. Quando o líquido esquenta dentro do milho, 

ele estoura e vira pipoca”. Como resultados, os professores afirmaram que refletir sobre 

a temática proposta ajudou os alunos no desenvolvimento do espírito investigativo e na 

compreensão de situações simples do nosso próprio contexto, além de influenciar a 

reflexão e argumentação destes.   

O artigo publicado na revista Experiências em Ensino de Ciências, intitulado 

“Onde se Escondeu a Química? Dessa vez na Cozinha! - Desmistificando a química nas 

SI do EF”, escrito por Luiza Renata F. de C. Lima e Maria Elvira do R. B. Bello e 

publicado em 2015, teve como finalidade motivar o interesse pelas Ciências nos alunos 

das SI do EF através da realização de oficinas compostas por experimentos que 

contextualizassem, no ambiente escolar, as relações existentes entre a Química e o 

nosso dia-a-dia, especificamente na cozinha. Os Indicadores de Alfabetização Científica 

de Sasseron e Carvalho (2010) foram utilizados como aporte teórico.  

Nessa perspectiva, o experimento ressaltado no trabalho consistiu no experimento 

do pão, onde através de uma receita culinária simples, buscou-se explicar a importância 

do fermento e das bactérias que se fazem presentes no preparo desse alimento saboroso. 

Teve ainda como objetivo analisar as concepções dos alunos referentes ao processo de 

preparo do pão (ordem dos ingredientes) e a textura apresentada pelo mesmo, além de 

observar a forma de elaboração dos registros produzidos pelos alunos.  

O trabalho intitulado “Onde se Escondeu a Química? Dessa vez na Cozinha! - 

Desmistificando a química nas SI através do bolo”, escrito por Luiza Renata F. de C. 

Lima e Maria Elvira do R. B. Bello foi apresentado no III FÓRUM DE DIDÁTICA E 

PRÁTICA PEDAGÓGICA (Didática e Docência Lúdica), realizado na Universidade do 

Estado da Bahia em 2014. Semelhante ao trabalho descrito anteriormente, objetivou 
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motivar o interesse pelas ciências nos alunos das SI do Ensino Fundamental através do 

preparo de uma receita de bolo, estimulando a construção de hipóteses sobre a ordem e 

quantidade dos ingredientes sugeridos pelos alunos e comparando-as com uma receita 

comum.   

Assim, nos três trabalhos citados acima, os autores afirmam que os alunos 

puderam compreender e relacionar as atividades desenvolvidas na sala de aula com o 

ambiente em que vivem, tornando o ensino mais significativo para o aluno, por meio da 

contextualização dos conhecimentos apreendidos com o meio em que este está inserido. 

Além disso, puderam concluir que o trabalho além de alcançar seu objetivo, foi 

divertido, saboroso e que estimulou a observação e o espírito investigativo, além de 

desenvolver a argumentação e enriquecer o conhecimento.  

O artigo intitulado “A química na cozinha: possibilidades do tema na formação 

inicial e continuada de professores”, escrito por Eluzir Pedrazzi Chacon, Marcia 

Narcizo Borges, Carlos Magno Rocha Ribeiro e Lucidéa Guimarães Rebello Coutinho, 

e publicado na Revista Brasileira em Educação Ciência e Tecnologia, em 2015, teve 

como objetivo contribuir na formação inicial e continuada de professores, articulando as 

atividades presentes em uma cozinha com a química existente neste ambiente. A partir 

da aplicação e avaliação de um curso de extensão intitulado “A química na cozinha”, 

desenvolvido na Universidade Federal Fluminense (UFF), os pesquisadores utilizaram o 

vídeo “A química na cozinha” como recurso motivador.  

 Desse modo, a partir das discussões apresentadas nesse capítulo, podemos 

verificar a escassez de trabalhos direcionados às SI e a importância da experimentação 

como ferramenta pedagógica, não se delimitando à ludicidade, mas ao aprendizado e a 

reflexão através de atividades investigativas. Contudo, para o desenvolvimento de um 

ensino nessa perspectiva nas SI, faz-se necessário repensar a formação e atuação dos 

professores de Ciências que nessa modalidade lecionam. Nessa perspectiva, no capítulo 

3, detalharemos o percurso metodológico utilizado por essa investigação que teve como 

objetivo investigar a prática pedagógica de professores atuantes nas SI, e o uso que estes 

fazem da experimentação, especificamente no EC, em uma escola municipal de Ilhéus. 
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CAPÍTULO 3. DELINEAMENTOS DO ESTUDO E ASPECTOS 

METODOLÓGICOS 

 

Este estudo se caracteriza como uma abordagem qualitativa (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). Geralmente, as pesquisas que possuem esse caráter qualitativo, 

observam os fenômenos - interpretação subjetiva que se faz dos fatos e ações. A 

pressuposição básica é de que a realidade é constituída de fenômenos socialmente 

construídos, assim, as pesquisas qualitativas possuem como objetivo a compreensão 

melhor dessa realidade através da observação, tendo o pesquisador como um 

participante não neutro para compreensão destes fenômenos (APPOLINÁRIO, 2006). 

  Segundo Bogdan e Biklen (1994), os investigadores qualitativos em educação 

procuram apreender as diferentes perspectivas da temática estudada, ao longo da 

investigação. Como participantes não neutros, exercem o papel de questionador aos 

sujeitos investigados, a fim de perceber o que estes compreendem e interpretam das suas 

experiências no contexto em que vivem.  

 

3.1 O Contexto e Sujeitos da Pesquisa  

 

  A presente pesquisa apresenta as concepções acerca da experimentação 

manifestada por dois professores em um contexto específico de trabalho, a fim de 

verificar como tais concepções se manifestam em suas práticas pedagógicas. A opção 

por dois professores se deu devido a necessidade de um acompanhamento criterioso da 

prática destes, de modo que, caso houvesse mais professores, esse acompanhamento 

poderia acontecer de forma mais superficial. 

  Desenvolvemos o estudo em uma escola municipal, na cidade de Ilhéus/BA, em 

duas turmas do 5º ano do Ensino Fundamental, composta por 28 alunos, em cada sala. 

Utilizamos como critério para seleção da escola o fato desta ser o local onde foi 

realizado o trabalho de conclusão de curso da pesquisadora, e que teve grande aceitação 

por parte de toda gestão e coordenação, dessa forma, optamos em dar continuidade com 

o trabalho de pesquisa, agora do mestrado, nessa mesma escola. 

Solicitamos após apresentação do projeto à coordenação pedagógica, a indicação 

de dois professores das turmas de 5º ano, para fazerem parte da pesquisa. Além de 

lecionar no 5º ano do Ensino Fundamental, estes deveriam se mostrarem abertos para 
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novos desafios e aprendizagens. Dessa forma, a coordenação indicou o nome de dois 

docentes que são funcionários efetivos da escola e que se mostraram receptivos à 

proposta do trabalho.  

O principal foco dessa pesquisa e muitos dos desdobramentos desse capítulo e 

do próximo estarão diretamente relacionados a estes dois sujeitos, os docentes Fran e 

Tássio (nomes fictícios). A seguir apresentamos o perfil dos docentes que contribuíram 

para o desenvolvimento desse trabalho.  

 

3.1.1 O Perfil dos Docentes Participantes da Pesquisa 

 

 Professora Fran 

A professora Fran possui formação em Pedagogia pela Universidade Estadual de 

Santa Cruz, Pós-Graduação (lato sensu) em Educação Infantil pela Universidade 

Estadual da Bahia (Campus Jequié), tem aproximadamente 26 anos de idade e exerce a 

profissão como docente há cinco anos incompletos.  

Iniciou sua profissão como docente na mesma escola e com as mesmas turmas 

que assume atualmente, ou seja, começou lecionando com as turmas no 2° ano do EF 

matutino e vespertino, e hoje se encontra nessas mesmas turmas agora no 5° ano.  

Esta se mostrou disposta e interessada em participar da pesquisa e a todo o 

momento demostrou comprometimento e dedicação em sala de aula, tanto com os 

alunos quanto com a gestão da escola e com nossa pesquisa.  

 

 Professor Tássio 

O professor Tássio possui formação em magistério e graduação à distância em 

Pedagogia pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Possui aproximadamente 50 anos 

e atua como docente há 29 anos. Já ocupou diferentes cargos na educação, desde diretor 

a professor, e faz 17 anos que estabelece dedicação exclusiva com a escola em questão. 

Demonstrou interesse desde o início em participar como colaborador da 

pesquisa, muito sério e comprometido com sua prática e com as normas estabelecidas 

pela escola, mostrou-se flexível e disposto em todo o desenvolvimento da pesquisa. 
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3.1.2 A organização da disciplina de Ciências no contexto escolar de uma Escola 

municipal da cidade de Ilhéus.  

 

A disciplina de Ciências no contexto escolar possui carga horária de 2 aulas 

semanais de 45 minutos cada. Os planejamentos de área são organizados pelos 

professores que lecionam nas mesmas séries, em uma reunião realizada a cada início de 

unidade. Especificamente no caso de Ciências, o tema proposto para o planejamento da 

primeira unidade do ano letivo de 2015 foi o “surgimento do universo”, visto que essa 

foi a primeira temática abordada pelo livro didático adotado como uma ferramenta de 

ensino pela escola, o livro do Projeto Buriti “Buriti Ciências”, obra organizada pela 

Editora Moderna, tendo como autora responsável Lia Monguilhott Bezerra, direcionado 

ao 5° ano do Ensino Fundamental e aprovado pelo Plano Nacional do Livro Didático 

(PNLD).  

O presente livro apresenta uma concepção construtivista das Ciências, na 

apresentação de cada unidade existem atividades investigativas que são problematizadas 

aos alunos como forma de compreensão dos conhecimentos prévios dos alunos acerca 

do tema a ser estudado. Durante o desenvolvimento das unidades, o livro apresenta 

diversas curiosidades e questionamentos importantes para reflexão e abstração do 

conhecimento pelos alunos. Além disso, este oferece sugestões de experimentos de 

caráter construtivistas a ser desenvolvidos pelos alunos sob orientação dos docentes e de 

pesquisas, para complementar o que foi apreendido em sala de aula. 

A segunda unidade foi direcionada à compreensão do tempo, os tipos de relógios 

existentes. Na terceira e quarta unidades foram trabalhados conteúdos relacionados à 

“Cadeia Alimentar”, os produtores, consumidores e decompositores, enfatizando o 

papel de cada processo. Sendo discutido também a fotossíntese e o fluxo de matéria e 

energia.  

Normalmente, o planejamento das aulas de Ciências para as turmas do 5° ano é 

elaborado por um professor que leciona nessa modalidade, tal plano sendo socializado 

para todas as outras cinco turmas de 5° ano dessa escola.  Esse é o método adotado pela 

escola para o planejamento das aulas, dessa forma, cada professor se responsabiliza por 

uma ou duas disciplinas e elabora o plano que será desenvolvido de forma igualitária 

entre todas as outras turmas que possuem a mesma seriação. Após supervisão e 

aprovação dos demais docentes, o plano é executado. No anexo 1 apresentamos o 

planejamento da primeira unidade, como exemplo.  



60 
 

3.2 Instrumentos de Coleta dos Dados 

 

A fim de ampliar a compreensão do objeto de estudo, optamos por utilizar uma 

diversidade de instrumentos que permitiram o entrecruzamento das informações a partir 

dos dados obtidos, a fim de apresentar uma melhor compreensão e reflexão das 

concepções dos professores referente à temática experimentação. Além da 

experimentação, optamos por utilizar nos questionamentos, outros focos de situações 

que envolvessem a postura do docente frente ao EC de modo a melhor compreender 

como tais situações influenciam na sua concepção de experimentação.  

A seguir, apresentaremos os instrumentos de coleta dos dados utilizados na 

presente pesquisa, que foi realizada em quatro etapas: a) Observação e Diário b) 

Entrevista estruturada; c) Questionário d) Confecção das Oficinas. Os questionamentos 

apresentados na entrevista estruturada e no questionário, inicialmente, não tiveram 

como pretensão identificar as concepções dos professores acerca da experimentação, 

visto que esse não era o objetivo principal do trabalho naquele momento. No entanto, 

ainda assim, através das respostas obtidas, foi possível identificá-las e por meio da 

observação da prática desses professores essas concepções foram reafirmadas. Podendo 

assim responder ao objetivo geral que foi reorganizado durante a pesquisa, passando a 

ter como princípio a investigação das concepções de experimentação apresentadas na 

prática pedagógica de professores atuantes nas SI. 

 

3.2.1 A Observação e o Diário 

 

A primeira etapa dessa investigação consistiu na observação que é considerada 

um elemento básico para o desenvolvimento da pesquisa científica, que permite a 

obtenção de dados a partir de um contexto investigado (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

Assim, Marconi e Lakatos (2010) evidenciam algumas vantagens para o uso deste 

instrumento, são elas: a possibilidade de estudar uma variedade de fenômenos e a 

evidência de dados não identificados nos questionários ou entrevistas. No entanto, esses 

mesmos autores afirmam que existem também algumas limitações, identificadas como: 

o observado pode criar impressões sobre o observador; os imprevistos podem interferir 

na tarefa do pesquisador, o tempo de duração dos acontecimentos é variável.  

Dessa forma, nessa primeira etapa do trabalho, realizamos uma observação 

estruturada das aulas de Ciências com dois professores que lecionam no 5º ano do 
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Ensino Fundamental I, com a finalidade de conhecer a prática docente dos professores 

nas aulas de Ciências. Essa observação aconteceu entre o período de janeiro de 2014 a 

janeiro de 2015.  

Os propósitos definidos nessa observação foram registrados em um diário para 

posterior análise e as questões predefinidas foram: 

 

 A experimentação se faz presente com que frequência nas práticas pedagógicas 

desses professores? 

 Os professores se mostram seguros ao desenvolverem a experimentação? 

 A partir das atividades experimentais desenvolvidas em sala de aula há promoção 

de alguma forma de contextualização dos conteúdos estudados com o meio em que 

o aluno está inserido? 

 Os alunos se mostram satisfeitos e estimulados a participarem das aulas? 

A observação permitiu uma maior inserção no ambiente analisado, o contato 

com os alunos e com os professores, ao logo do tempo, foi se tornando natural, de modo 

que a observação permitiu ampliar o conhecimento da estrutura de ensino e da 

instituição. Além de permitir verificar se o que foi dito pelos profissionais na entrevista, 

condizia com sua prática pedagógica e postura em sala de aula.  

 

     3.2.2 As Entrevistas 

 

 Realizamos com os professores regentes uma entrevista estruturada (BONI; 

QUARESMA, 2005), que teve como objetivo verificar a importância estabelecida pelos 

professores em lecionar Ciências para as SI, a partir da sua argumentação. Esta 

entrevista foi realizada em março de 2015 e as perguntas que a compuseram estão 

detalhadas no Anexo 2. 

  

3.2.3 Os Questionários  

 

Marconi e Lakatos (2010) estabelecem algumas justificativas para o uso do 

questionário como uma ferramenta na obtenção das informações desejadas. Dentre elas, 

destacam-se a economia do tempo e o grande número de dados coletados 

simultaneamente; a rapidez e precisão nas respostas.  
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Assim, aplicamos um questionário em abril de 2015 aos dois professores 

participantes da pesquisa, como forma de obter o maior número possível de 

informações, de modo a compreender e analisar mais profundamente suas concepções 

acerca da experimentação. As perguntas referentes a esse questionário se encontram no 

Anexo 3. 

 

3.2.4 As Confecções das Oficinas 

 

Como forma de promover o contato dos docentes e consequentemente, dos 

alunos com a experimentação investigativa, almejamos por meio dessa etapa, 

proporcionar situações que propiciassem a tais docentes, inicialmente, um contato com 

a ferramenta experimental, e posteriormente, a participação na construção e 

implementação de uma Oficina, que foi desenvolvida levando-se em consideração os 

princípios da experimentação investigativa, proposta por Anna Maria Pessoa de 

Carvalho. 

Oficinas são atividades desenvolvidas com caráter pedagógico, que possuem 

uma origem e objetivo que sustentam seu desenvolvimento. Estas possuem uma 

pretensão pedagógica a ser alcançada por meio de conteúdos apreendidos e refletidos 

com base no contexto dos alunos e relação entre os possíveis temas que poderão surgir a 

partir do seu desenvolvimento com outras disciplinas do contexto escolar. Nessa 

perspectiva, Barbosa (2006, p. 151) define que “Nem tudo o que parece oficina é de 

fato; é preciso que a atividade em questão expresse o lugar de onde fala e para onde 

aponta, e só a partir do que expressa, ser identificada como tal”. 

O caráter experimental é constantemente identificado nas oficinas, no entanto, é 

necessário atentar ao modo pelo qual a experimentação será conduzida, pois segundo 

Barbosa (2006, p. 160), “a “experimentação” banalizada, ensimesmada, pode produzir 

um “empirismo” ou uma verdade muito fragmentada e disciplinar, que ao invés de 

contribuir para revelar a realidade como ela é, opaciza-a”. Deste modo, levando-se em 

consideração tais cuidados, subdividimos a confecção e execução das Oficinas em 2 

momentos: 

 

1° Momento: Produzido e executado pela pesquisadora. 

Oficina 1- A Salada nossa de cada dia!  
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Esta oficina, presente no Apêndice 2, foi elaborada pela pesquisadora como 

forma de apresentar a experimentação investigativa como uma ferramenta didática 

importante, e possível de ser trabalhada pelos professores e alunos das SI em sua 

própria sala de aula. Tivemos como pretensão estabelecer um contato dos docentes 

participantes da presente pesquisa com a metodologia da experimentação investigativa. 

Além de motivar os alunos a participarem de um momento até então desconhecido em 

seu contexto escolar e conscientizá-los sobre algumas questões referentes às Ciências e 

aos alimentos a partir da maionese. 

Os docentes responsáveis pelas turmas apenas observaram a execução de toda 

oficina, estes foram solicitados ao final da mesma a responder um questionário 

(Apêndice 2), no qual expressaram sua visão referente a aula e sobre suas perspectivas e 

ajustes frente a organização da oficina.   

 

2° Momento: Produzido e executado pelos docentes Fran e Tássio. 

Oficina 2- “Cozinha e Ciência”. 

 

Este segundo momento foi direcionado à elaboração e execução das oficinas 

investigativas pelos docentes participantes (Apêndice 3). Estes deveriam realizar todo 

processo de construção da oficina, desde a proposta à implementação, inclusive a 

escolha do título. Assim, nosso objetivo nesse momento foi avaliar as concepções de 

experimentação apresentada nas propostas experimentais construídas pelos professores, 

além da postura destes frente ao desenvolvimento da oficina.  

No entanto, apenas a professora Fran desenvolveu esta etapa da pesquisa. O 

professor Tássio não acompanhou o desenvolvimento da oficina ministrada pela 

pesquisadora em sua turma, este se ausentou devido a problemas internos da escola. 

Assim, ele não teve contato com a experimentação investigativa desenvolvida em sua 

sala, portanto, não respondeu ao questionário pós-oficina, tão pouco desenvolveu a 

oficina investigativa que originaria a continuidade do trabalho.  

 

3.3 Procedimentos de Análise 

 

As análises do diário, questionários e entrevistas foram realizadas por meio da 

Análise de Conteúdo apresentada por Bardin (1977), que consiste em uma técnica de 

caráter social, que possibilita ao pesquisador estabelecer de forma objetiva, inferências 
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de um texto para o seu contexto social (BAUER; GASKELL, 2002). Optamos pela 

Análise de Conteúdo, por essa não se restringir a aplicabilidade em um único discurso, 

mas por ser possível de ser realizada em qualquer forma de comunicação, independente 

da natureza que a origina. Assim, o pesquisador busca compreender a estrutura, ideia e 

mensagem expressa nos fragmentos, interpretando a comunicação e ressignificando o 

que ficou implícito no discurso (GODOY, 1995).  

Segundo Silva e Fossá (2013), esta técnica tem sido muito utilizada nas 

pesquisas publicadas nos anais de eventos e periódicos nos últimos anos. Entretanto, 

salienta a variedade de conceitos e objetivos que permeiam seu desenvolvimento. De 

fato, Bardin (1977) já havia ressaltado a importância do rigor ao utilizar a Análise de 

Conteúdo, de modo a entender o real sentido do que é questionado, ultrapassando as 

incertezas e visão intuitiva, não sistematizadora. 

Nessa perspectiva, atentamo-nos a estabelecer o maior rigor possível às análises 

realizadas nesse trabalho. Assim, além de Bardin (1977), baseamo-nos também, para 

melhor entendimento e compreensão do desenvolvimento da técnica, no trabalho 

intitulado “Análise de Conteúdo: Exemplo de Aplicação da Técnica para Análise de 

Dados Qualitativos”, desenvolvido por Andressa Hennig Silva e Maria Ivete Trevisan 

Fossá, que teve como objetivo exemplificar a aplicação da técnica análise de conteúdo 

popularizada por Bardin (1977). 

Dessa forma, os dados obtidos a partir da sistematização do diário, proveniente 

das observações, e a partir das respostas obtidas pelas entrevistas e questionários, foram 

submetidos à Analise de Conteúdo (BARDIN, 1977). Inicialmente, a partir da pré-

análise dos registros obtidos por meio das observações e entrevistas, realizamos uma 

leitura flutuante, de modo a selecionar o corpus de análise para cada documento, 

formulamos algumas hipóteses e objetivos e elaboramos alguns indicadores, a fim de 

interpretar o material coletado. Levou-se em consideração no decorrer de todo o 

processo os significados dos termos: Exaustividade, Representatividade, 

Homogeneidade e Pertinência, apresentados por Bardin (1977).  

Posteriormente, realizamos a exploração do material, que consistiu na 

decodificação, construídas a partir da agregação de recortes dos textos em unidades de 

registros, formando assim as categorias iniciais, intermediárias e finais, as quais nos 

possibilitaram, a partir da compreensão e ressignificação das falas, a promoção de 

inferências. Por fim, realizamos a interpretação, etapa final que consiste na captação dos 

conteúdos manifestos e latentes contidos em todo o material coletado. Por meio desse 
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processo, foi possível identificar as categorias que emergiram do corpus dos 

documentos, apresentadas no Quadro 3.1.  

 

3.3.1 Etapa 1: Observação, Entrevista e Questionário. 

 

A partir dos argumentos obtidos através desses instrumentos de análise, 

verificamos a partir da emergência de duas categorias a priori, o surgimento de três 

categorias finais, como podemos verificar no Quadro 3.1:  

 

Quadro 3.1 Categorias decorrentes da Análise do Conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As categorias a priori foram trazidas para a pesquisa antes da análise 

propriamente dita, estas foram oriundas das leituras do referencial teórico adotado sobre 

as concepções de experimentação presentes na prática pedagógica dos professores, 

assim, em que evidenciamos marcas do empirismo e do construtivismo na compreensão 

de experimentação. A concepção apriorista não foi considerada uma das categorias a 

priori pela pesquisa, pelo fato de ser a menos frequente na prática pedagógica docente. 

Enquanto às categorias emergentes, estas foram oriundas das respostas obtidas 

aos instrumentos de análise utilizados nessa pesquisa, tendo em vista a frequência em 

que tais respostas foram identificadas.  

As discussões das categorias finais foram realizadas a luz do referencial 

proposto por Becker (1993); Becker (2001) e Borges e Moares (1998), que abordam 

acerca das concepções de experimento e experimentação apresentadas pelos professores 

Categorias Iniciais 

(a priori) 

Categorias Finais  

  (emergentes) 

 

 

Marcas do empirismo na 

compreensão de experimentação  

 

Compreensão da experimentação como 

comprovação da prática 

 

 

A experimentação relacionada à falta de 

tempo ou recursos 

 

 

Marcas do construtivismo na 

compreensão de experimentação 

 

 

A experimentação como contextualização 

da prática 
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e suas relações com as epistemologias empirista, apriorista e construtivista. No capítulo 

a seguir detalharemos os resultados e as discussões pautadas nos referenciais citados.  

 

3.3.2 Etapa 2:  Análise das Oficinas  
 
 

 As oficinas foram analisadas de modo a identificar em seu contexto como as 

concepções de experimentação na perspectiva empirista, apriorista e construtivistas 

foram evidenciadas no planejamento e desenvolvimento da oficina investigativa 

proposta pela professora Fran, bem como nas respostas oriundas do questionário pós-

oficina desenvolvida pela pesquisadora.  
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CAPÍTULO 4.  ANALISANDO QUESTÕES SOBRE AS CONCEPÇÕES DE 

EXPERIMENTAÇÃO  

 
“O desafio do educador é despertar a curiosidade e essa capacidade. O 

desafio maior é formar o educador e prover condições para que atue com 

sucesso” (Hamburger, 2007, p. 101).  

 

Neste capítulo, apresentamos os resultados decorrentes do desenvolvimento da 

presente pesquisa, evidenciando as concepções de experimentação nas respostas 

apresentadas pelos professores aos instrumentos de pesquisas utilizados. Assim, o 

presente capítulo está estruturado em dois momentos: 1º momento – concepções 

decorrentes das observações das aulas de Ciências e respostas aos questionários; 2º 

momento – concepções identificadas a partir das oficinas. Ao final desses momentos, 

apresentaremos nosso olhar acerca do trabalho desenvolvido. 

Assim, nossa finalidade é responder ao seguinte problema de pesquisa que 

originou esse estudo: Quais as concepções de experimentação apresentadas por 

professores que lecionam Ciências nas SI, e como essas são evidenciadas no 

desenvolvimento de oficinas investigativas? 

 

4.1 CONCEPÇÕES DE EXPERIMENTAÇÃO 

O constructo a ser analisado é a concepção de experimentação apresentada pelos 

professores Tássio e Fran. Julgamos relevante apresentar inicialmente o entendimento 

utilizado do termo, uma vez que a depender da teoria que se utilize, este pode apresentar 

diferentes significados. Concepção, segundo o dicionário Houaiss (2011) significa, 

nesse contexto, compreensão, percepção; ponto de vista, opinião.   

Assim, com o intuito de entendermos como os professores que lecionam 

Ciências nas SI compreendem a experimentação, analisamos uma entrevista e 

questionário realizados no início do desenvolvimento da presente pesquisa. 

Averiguamos as anotações redigidas no diário referente às aulas de Ciências observadas 

em todo o período de desenvolvimento do trabalho.   

Para análise dos resultados, segmentamos por meio da Análise do Conteúdo as 

respostas obtidas através dos instrumentos utilizados de acordo com as ideias de 

experimentação apresentadas por eles, em diferentes categorias de concepções: a 
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experimentação como comprovação da prática, a experimentação relacionada à falta de 

tempo ou recursos e a experimentação como contextualização da prática.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

É importante destacar que a escolha das categorias anteriormente citadas não 

foram sistematizadas aleatoriamente, elas emergiram da leitura e releitura de metatextos 

a partir da análise de conteúdo apresentada por Bardin (1997), a qual é organizada a 

partir da 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados. 

A seguir apresentamos as concepções mais recorrentes na fala dos professores 

quanto aos aspectos direcionados à experimentação, destacamos entre parênteses ao 

final de cada texto o instrumento que lhe direcionou.  

 

4.1.1 A Experimentação como Comprovação da Prática 

 A experimentação como uma comprovação da prática foi uma das categorias 

identificadas a partir da análise do conteúdo proferido pelos professores. A 

compreensão dos docentes acerca desta categoria é expressa e discutida a seguir. 

Destacamos que os nomes que seguem são fictícios e foram escolhidos pela 

pesquisadora no início da pesquisa.  

 Como definição ao que consiste a experimentação, o professor Tássio apresentou 

a seguinte afirmação:  

A experimentação é a prática da Ciência, ou seja, é a conclusão do 

fato por meio da prática (Tássio - Questionário). 
 

 

No argumento apresentado por Tássio, podemos observar evidências de uma 

concepção empirista, exposta a partir da relação estabelecida pelo professor entre a 

experimentação e a conclusão dos fatos, como se o desenvolvimento de uma atividade 

experimental fosse responsável por explicar toda a teoria científica estudada. De fato, 

acreditamos que o mais exato seria o inverso, onde a partir da experimentação 

desenvolvida em sala de aula, o aluno conseguisse compreender ou chegar a uma 

determinada teoria, ou ainda, associar o que está sendo presenciado a uma teoria 

estudada em outro momento (SILVA; ZANON, 2000). 

Para Carvalho et al. (1998), o experimento possibilita a inserção do aluno no 

processo  de ensino e aprendizagem quando executado como ponto de partida à 

compreensão de um determinado conceito. Este interage com o objeto de estudo de 

maneira ativa, tentando encontrar uma explicação que justifique o resultado de suas 

ações e/ou interações frente ao fenômeno vivenciado.   
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Podemos observar que a professora Fran também apresenta em sua resposta a 

ideia da experimentação como comprovação da prática de forma explícita. 

 

É uma estratégia que possibilita o aluno a investigar e “comprovar” 

algumas teorias/hipóteses apresentadas, ou seja, é um modo de 

constatar a teoria apresentada pelo professor, livros, etc (Fran - 

Questionário).  

 

Fran define a experimentação como uma estratégia capaz de constatar as leis 

teóricas que constituem a Ciência. Nessa perspectiva, novamente o caráter empirista é 

evidenciado, no entanto, a professora apresenta em sua fala o aluno como investigador, 

direciona a participação do aluno na execução da experimentação, sendo este o 

destinado a investigar e comprovar as teorias estudadas. Diferente do que é proposto 

pela experimentação no modelo empirista, que evidencia o professor como centro da 

relação ensino/aprendizagem, sendo este o responsável em executar todas as etapas da 

experimentação (SILVA et al., 2012).  

O EC, normalmente, é influenciado pela prática indutiva (SILVA, ZANON, 

2000), predominando assim a concepção epistemológica empirista-indutivista da 

Ciência na prática pedagógica dos professores, consequentemente, no entendimento do 

aluno. A relação estabelecida pelos professores entre a experimentação com a 

comprovação da teoria previamente estudada, pode ser consequência do nosso sistema 

de educação, que estabelece, inicialmente, o estudo dos conteúdos em sala de aula 

(teoria) e posteriormente, a execução de um experimento a fim de verificar os conceitos 

e teorias estudadas.  

Quando questionados a respeito da importância em utilizar a experimentação 

como um recurso de ensino, podemos inferir a partir do argumento apresentado pela 

professora Fran a relevância desta atuar como um catalisador no processo de 

ensino/aprendizagem, por permitir aos alunos um aperfeiçoamento da teoria apreendida.  

 

É importante utilizá-la porque o próprio aluno vai poder verificar o 

que aprendeu e ainda aprofundar os conhecimentos usados na teoria, 

ou seja, é a teoria na prática (Fran/Questionário). 

 

Compreendemos a partir da fala apresentada pela professora Fran o 

entendimento da experimentação como forma de vivenciar o que foi apreendido, como 

uma metodologia complementar, na qual prevalece o caráter empirista da 
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experimentação. Essa concepção empirista identificada na fala desses professores foi 

reafirmada em muitos momentos no contexto escolar. 

 

Durante o ano letivo de 2015, em apenas um dos planejamentos 

destinados às aulas de Ciências a experimentação constou como uma 

metodologia de ensino a ser aplicada para ensinar Ciências nas SI. No 

entanto, verificamos que apenas a professora Fran a utilizou em sua 

prática, o professor Tássio optou por não seguir o planejamento, 

desconsiderando, assim, a execução do experimento em sua sala de 

aula (Diário/observação). 

 

O professor Tássio decidiu excluir a atividade experimental que foi planejada para 

ser aplicada em todas as turmas de 5° ano da escola, optando por desenvolver naquele 

momento atividades subsequentes ao plano. Inferimos que a postura desse professor 

frente a experimentação é decorrente do desconhecimento do real significado desse 

instrumento e, consequentemente, pela insegurança na mediação de atividades 

experimentais. Alguns pesquisadores citam os diversos motivos pelos quais a 

experimentação é pouco vivenciada na prática pedagógica dos professores de Ciências 

das SI, dentre eles, se destacam: a falta de FI apropriada para lecionar Ciências; a 

ausência de equipamentos e laboratório no contexto escolar; a escassez de tempo 

direcionado à disciplina de ciências, a insegurança dos professores, entre outros 

(GAUTHIER, 2006) (LIMA, MAUÉS, 2006). 

 

A professora Fran, ministrou a aula referente ao experimento “relógio 

de sol”. O qual foi desenvolvido pelos alunos com o apoio da 

professora, utilizando os seguintes materiais: Potinho de iogurte, lápis, 

cartolina, cola, areia e tesoura sem ponta. Após organizar todos os 

materiais com o acompanhamento dos alunos, a professora solicitou a 

alguns alunos que recortassem a cartolina em círculos e colocassem 

um furo no centro do círculo. Enquanto ela lia o roteiro, os alunos 

executavam os procedimentos. Em cada potinho de iogurte foi 

acrescentado areia, de forma que os lápis ficassem firmes, ao centro 

do copo, assim os alunos escreveram os números de 1 a 12 no círculo 

feito de cartolina, como se fosse um relógio e encaixou o furo feito na 

cartolina, no lápis que se encontrava firme no copo. Não houve 

problematização antes ou durante a execução do experimento, os 

alunos seguiram o roteiro na íntegra, após o relógio estar pronto, 

a professora levantou alguns questionamentos e reflexões, 

tentando relacioná-las às teorias estudadas nas aulas anteriores 
(Observação/Diário). 

 

 

Podemos observar a partir do trecho acima extraído do diário da pesquisadora, 

que a professora Fran envolveu os alunos na execução do experimento, de modo a 
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motivá-los e fazê-los refletir a respeito do sol como uma alternativa a ser utilizada para 

compreensão do tempo. Assim, inferimos que Fran utilizou um experimento ilustrativo, 

o qual caracteriza-se por ser desenvolvido pelos alunos sob orientação e supervisão do 

docente (OLIVEIRA; SOARES, 2010). E que, sua prática reafirmou sua concepção 

empirista da experimentação identificada por diversas vezes na análise do conteúdo 

realizada nas falas obtidas como respostas ao questionário e diário.  

 

4.1.2 A Experimentação Relacionada à Falta de Tempo, Recursos ou Formação 

 

 

 A experimentação relacionada à falta de tempo, formação ou recursos como 

laboratórios, materiais, equipamentos, reagentes, entre outros, é um discurso recorrente 

na fala de muitos professores para a não adoção da experimentação como metodologia 

de ensino (CAJAS, 2001); (GONÇALVES; GALIAZZI, 2004). No entanto, quando 

esse EC é promovido nas SI, a ausência de preparo dos professores para lecionar 

conteúdos de Ciência é o fator mais evidente, no que se compete a reagentes, vidrarias 

ou equipamentos não é tão identificado na fala dos professores que lecionam nessa 

modalidade, pelo fato destes não serem tão utilizados nesse contexto. 

De fato, você leitor deve estar se perguntando “Mas como relacionar a 

concepção do experimento ao tempo, recurso ou formação?” Compreendemos que esses 

fatores identificados na fala dos professores têm forte influencia sobre a concepção de 

Ciência e experimentação apresentadas por estes, e em sua postura como docente frente 

ao EC, por conta disso e da grande frequência na qual esses fatores foram identificados 

como resposta aos instrumentos, essa categoria emergiu dos dados.   

 A partir dos argumentos apresentados pelos professores quando questionados a 

respeito dos subsídios advindos da FI, para sua atuação como docente de Ciências, 

verificamos a insatisfação dos professores frente ao currículo destinado à FI do curso de 

pedagogia.  

Não, pois o currículo da graduação que contemplava subsídios para as 

aulas de Ciências foi de 45h, o que mostra o “pouco” tempo dedicado 

a esse currículo (Questionário/Fran). 

   

  Nesta fala, a professora Fran expressa sua insatisfação frente ao tempo 

direcionado às Ciências no currículo proposto pela Universidade. Com apenas uma 

disciplina de 45 horas, concentrando o EC em todo o curso de graduação, não é possível 

adquirir os conhecimentos, habilidades e metodologias necessárias para atuar como um 
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bom professor de Ciências. Nessa mesma perspectiva, os pesquisadores Delizoicov e 

Angotti (2000) afirmam que o principal problema direcionado ao ensino de conteúdos 

de Ciências nas SI é decorrente da FP, em que existe pouca atenção aos trabalhos com 

conteúdos ou metodologias científicas, influenciando assim na postura do docente frente 

à disciplina. 

  No entanto, é importante destacar que os cursos de pedagogia presencial e à 

distância ofertados pela UESC, Universidade em que os professores Tássio e Fran se 

graduaram, possuem em sua grade curricular uma disciplina direcionada ao estudo das 

Ciências. No curso de pedagogia presencial esta disciplina é denominada “Ensino de 

Ciências Conteúdos e Metodologias” sendo oferecida no VII semestre, no curso à 

distância, “Fundamentos e Metodologia do Ensino de Ciências da natureza” ofertada no 

Módulo V. Tais disciplinas possuem um total de 75 h, informação contrária à 

apresentada pela professora Fran em uma de suas justificativas ao afirmar que tal 

disciplina possuiu 45h. De fato, concordamos que mesmo sendo 75h direcionadas ao 

estudo das Ciências, acreditamos que este tempo ainda não é suficiente para formar o 

docente para lecionar Ciências nas SI. Na figura 4.1, podemos observar parte do i) 

fluxograma do curso presencial de Pedagogia da UESC e do ii) fluxograma destinada ao 

curso de Pedagogia à distância. 

 

i)      ii)  

Figura 4.1 Carga horária das disciplinas direcionadas ao Ensino de Ciências nos cursos de 

pedagogia i) presencial e ii) à distância.  

 

  O professor Tássio reafirma os argumentos apresentados pela professora Fran 

sobre os subsídios advindos da FI. 
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Não porque apenas temos uma noção, sem práticas e experimentos. 

Também ao longo do tempo os temas foram evoluindo (Questionário/ 

Tássio). 

 

  Percebemos então, a partir do argumento apresentado por Tássio que em sua FI 

ele teve apenas uma noção do EC, sendo possível entender também que ele remete essa 

FI ao uso da experimentação, como algo que não foi lhe ensinado na graduação. Outro 

fator importante destacado pelo professor Tássio foi relacionado à evolução do 

conteúdo, sendo possível entender a partir da sua fala que os conhecimentos adquiridos 

na graduação encontram-se desatualizados ou desconexos do contexto atual. No entanto, 

podemos observar que o professor compreende a Ciência como uma constante evolução, 

em que as teorias, com o tempo, são aperfeiçoadas e evoluem, fugindo um pouco da 

concepção empirista, que compreende a Ciência como pronta e acabada, como uma 

verdade imutável (BECKER, 2001). 

  Na entrevista, a professora Fran enfatiza novamente a superficialidade na qual os 

conhecimentos são vivenciados no curso de graduação.  

 

As vezes,  pois para usar a experimentação é preciso de alguns 

recursos materiais, e além disso, é preciso ter conhecimento, o que 

muitas vezes não ocorre. E, a depender do assunto, é necessário 

também estudar, pois muitos dos conteúdos em Ciências eu não tenho 

conhecimento aprofundado (Entrevista/Fran). 

 

 

Em alguns momentos foi possível observar insegurança dos 

professores frente a alguns conteúdos ensinados. De modo que, estes 

tendenciavam os questionamentos a serem refletidos pelos alunos em 

sala de aula, diretamente ao planejamento do conteúdo. Assim, muitas 

vezes os alunos não tinham liberdade para reflexão 

(Diário/Pesquisadora). 

 

  Evidenciamos na fala de Fran a necessidade do aperfeiçoamento para ministrar 

as aulas de Ciências e a insegurança em abordar conteúdos científicos. De fato, a 

preocupação relacionada a FI dos professores que lecionam Ciências nas SI é uma  

realidade  apresentada frequentemente nos trabalhos da área (LIMA; MAUÉS,  2006). 

  Por meio da descrição apresentada no diário da pesquisadora, referente às aulas 

de Ciências ministradas pelos professores, inferimos que a concepção empirista 

identificada por diversas vezes na prática desses docentes, pode ser responsável por essa 

postura inerte direcionada pelos professores aos alunos, que são educados a atuar 

passivamente frente ao ensino. Becker (2001, p. 18) diz ainda que esta pedagogia 
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“configura o próprio quadro da reprodução da ideologia; reprodução do autoritarismo, 

da coação, da heteronomia, da subserviência, do silêncio, da morte da crítica, da 

criatividade, da curiosidade”.  

  Outro fator muito citado pela professora Fran é a questão da execução da 

experimentação frente à pequena quantidade de tempo destinado à disciplina de 

Ciências no currículo da Educação básica.  

 

 

Os desafios são vários, por exemplo, a carga horária de apenas 

2horas/aula semanal, os recursos metodológicos, a formação mínima 

que tenho em Ciências, entre outros (Questionário/Fran). 

 

 

Então uma das coisas boas da aula de Ciências é isso, que a gente 

pode tá puxando outras coisas, mas que também (é), tem a dificuldade 

porque assim, leva muito mais tempo, então as vezes Ciências tem 

duas aulas, mas a forma como a gente vai trabalhar Ciências é uma 

forma que duas horas de aula, não dá. Não é suficiente, então as vezes 

a gente recorre ao que? Livro didático e caderno (né) para poder 

adiantar, para a gente poder dar conta daquele assunto. 

(Entrevista/Fran) 

 

 Dessa forma, podemos observar a partir da fala da professora Fran a 

preocupação em desenvolver atividades diferenciadas nas aulas de Ciências, mas estas 

se tornam inviáveis em decorrência do tempo. O currículo de Ciências adotado pela 

educação básica onde a pesquisa foi desenvolvida estabelece apenas 2horas/aulas para a 

disciplina de ciências, que são ministradas uma vez na semana. Como os professores 

devem cumprir o conteúdo estabelecido pela escola, não se sentem preparados 

conceitualmente para ensinar Ciências, não possuem recursos e depõem de pouco 

tempo, utilizando o livro didático como um refúgio em meio ao caos, como observamos 

na fala da Fran.  

 É importante destacar que o professor Tássio foi o responsável em desenvolver o 

planejamento das aulas de Ciências durante o ano letivo de 2015 para todas as turmas de 

5° ano. Este utilizou inúmeras vezes atividades de livros extra didático, e na prática, os 

professores quase não utilizaram o livro didático como recurso pedagógico.  De fato, em 

termos de políticas públicas o PNLD foi um grande avanço para educação brasileira, o 

governo não só distribui os livros para as escolas, como selecionam dentre diversos 

livros os que mais se adequam aos critérios adotados pelo PNLD como imprescindíveis 

para cada modalidade de ensino, por meio de um processo muito rigoroso de avaliação. 
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Assim, os professores Tássio e Fran possuem um material didático com caráter 

construtivista, rico em atividades e propostas, mas pouco uso fazem deste.  

  No que se diz respeito ao uso de diferentes recursos metodológicos nas aulas de 

Ciências, Carvalho e Gil-Pérez (2011) acreditam que isso é o reflexo da 

responsabilidade que o professor incide à participação dos alunos, de modo a envolvê-

los e motivá-los para aprender Ciências. Os diferentes recursos escolhidos devem visar 

a promoção da interdisciplinaridade, de atividades onde a ludicidade seja determinante e 

a interação dos alunos seja estimulada, de modo que o ensino não seja meramente 

transmissivo. Nessa perspectiva, podemos observar em um dos momentos a motivação 

que a experimentação pode causar nos alunos, a partir da fala da professora Fran: 

 

Bom, a experimentação é o que os meninos mais gostam (né?). 

Quando a gente trabalha com isso e eu digo confesso, uma das 

metodologias que eu trabalho menos com eles (Entrevista/Fran).  

 

 Percebemos na fala da professora Fran uma contradição no uso da 

experimentação como uma ferramenta para o EC. Ao mesmo tempo em que ela é 

compreendida pela professora como o instrumento pedagógico que mais atrai a atenção 

e motivação dos alunos, é a menos utilizada em sua prática. Podemos ver resultados 

semelhantes a esse no trabalho de Zompero et al., (2012), que embora os professores 

compreendam  que a experimentação proporciona diversas vantagens para o 

aprendizado de Ciências, estes ainda assim, costumam utilizar pouco dessa modalidade 

didática. 

 Nesse outro trecho destacado como resposta à entrevista realizada com a 

professora Fran, percebemos mais uma vez o conflito entre o desenvolvimento da 

prática experimental e a incompatibilidade curricular destinada às aulas de Ciências das 

SI. 

   

Eu fiz um, um experimento com eles, na verdade a gente fez uma 

receita. Agora assim, eu tive que esquecer a carga horária de Ciências 

pra poder realizar, eu demorei uma manhã inteira pra poder realizar. 

Se eu levasse a fundo duas horas de Ciências, eu não ia poder fazer 

nunca, então muitas vezes eu recorro a não fazer porque para poder 

dar conta dos assuntos curriculares (Entrevista/Fran).  

 

 

 Assim, percebemos por diversas vezes que o uso da experimentação na prática 

docente dos professores de Ciências das SI é influenciado pela FI, infraestrutura escolar 
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e currículo. Consequentemente, a concepção de experimentação dos docentes pode ser 

inspirada, indiretamente, por esses fatores, que os condicionam a atuar como 

transmissores de conhecimento, por ser mais conveniente dentro das circunstâncias 

estabelecidas. Assim, concordamos com o que é afirmado por Borges (2000, p. 211) 

“tanto o ensino expositivo como o ensino experimental podem ser empiristas, desde que 

considerem o conhecimento como sendo imposto de fora para dentro”. 

 
 

4.1.3 A Experimentação Como Contextualização Da Prática 

 

Como forma de analisar a respeito das concepções de experimentação presentes 

nas práticas pedagógicas dos professores Tássio e Fran, foi necessário compreender a 

visão de Ciência apresentada pelos docentes e a importância destinada a esta como 

disciplina curricular. Conforme afirma Rosito (2008, p. 195) “falar em experimentação 

remete às concepções do professor sobre o que ensina, o que significa aprender, o que é 

ciência e, com isto, o papel atribuído à experimentação adquire diferentes significados”.  

No que compete ao EC, o professor Tássio quando questionado sobre porque 

ensinar Ciências e qual a importância para os alunos aprenderem Ciências, afirmou que 

pelo mesmo motivo que se deve ensinar matemática, por ser uma disciplina prática. No 

entanto, seu discurso com relação à disciplina de Ciências, restringe-se ao ensino 

relacionado ao meio ambiente.  

A gente fala muito do meio ambiente, só, digamos, em textos em 

livros, em vídeos, mas é necessário o aluno ter a prática. Você, por 

exemplo, fazer o aluno catar um papel do chão, você tá praticando 

Ciências, aí se o aluno perguntar para você: Porque eu tenho que 

pegar do chão? Aí você recorre ao vídeo a algum material que você 

tem pra você explicar. A fabricação do papel, quais são os materiais 

para a fabricação do papel, o que acontece com o papel na natureza. 

Então, quer dizer, existe uma prática nesse sentido, é importante. 

(Entrevista/Tássio).  
 

 

Dessa forma, podemos observar um discurso limitado referente às Ciências, 

além da evidência de uma visão ambientalista da Ciência, que se repete em outros 

momentos da entrevista. Essa visão de Ciência apresentada pelo professor Tássio, 

influencia diretamente na sua concepção de experimentação, podemos verificar isso em 

sua fala quando questionado sobre a frequência na qual utiliza a experimentação em sala 

de aula: 
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Sempre que eu posso eu faço, oriento, peço até que eles tragam. Como 

aconteceu o ano passado mesmo, eu pedi que eles montassem uma 

maquete e usassem papel reciclado, né? Para ter consciência 

(Entrevista/Tássio).  

 

Inferimos a partir da fala apresentada, que a concepção de experimentação 

apresentada pelo professor mediante sua argumentação, possui um caráter visual e 

equivocado referente ao verdadeiro significado do que consiste ser a experimentação. 

Nesse sentido, não é estabelecido ao argumento apresentado pelo professor 

características das epistemologias empirista, apriorista ou construtivista à 

experimentação. No entanto, verificamos uma preocupação do professor em relacionar a 

atividade, caracterizada equivocadamente como experimentação, ao cotidiano dos 

alunos, ao apresentar a questão da conscientização destes, por meio da transformação 

social. Assim, podemos observar a exclusão da concepção empirista na fala destacada, 

visto que de acordo Becker (2001) no empirismo o professor transparece ao aluno que 

sua ação seja incapaz de qualquer mudança frente a sociedade.   

 A partir da fala apresentada pela professora Fran, com relação à importância em 

ensinar Ciências, verificamos a evidência do contexto em sua resposta.  

Porque tá envolvida com a criança no dia a dia. Então o Ensino de 

Ciências é importante, apesar de que a gente ainda, digamos assim, os 

professores ainda não ter isso muito na teoria e não colocar muito em 

prática. Se a gente colocasse muito em prática, a gente daria 

importância não só teórica, mas na prática, como português e 

matemática vem sendo trabalhado nas escolas. (Emntrevista/Fran). 

 

Fran afirma em sua fala que a Ciência está presente no contexto dos alunos, 

assim inferimos que o papel dos alunos é refletir sobre a realidade deles, 

consequentemente, sobre a Ciência que permeia esse contexto. A partir da sua fala, 

podemos observar também a relevância das disciplinas Português e Matemática em 

detrimento das Ciências, em especial quando as compara e afirma que a prática deveria 

ser levada em consideração nas aulas de Ciências, não apenas as teorias como 

costumam adotar.  

 Segundo Maldaner (2000), a experimentação é um grande desafio aos 

professores, estes devem adaptá-las a suas salas de aulas e a realidade de vida dos 

alunos, estabelecendo uma relação entre teoria e prática de conteúdos científicos. 

Assim, a inter-relação existente entre teoria e prática deve aliar-se de forma articulada e 

progressiva para a promoção do conhecimento empírico (SILVA; ZANON, 2000).  
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Quando questionados sobre a importância do uso da experimentação no processo 

de ensino e aprendizagem, a professora Fran utiliza como exemplificação características 

da epistemologia construtivista, principalmente no que se compete ao processo de 

investigação do experimento.  

Então quando eu faço experimento é uma manhã, que eu vou 

introduzindo, refletindo, vou aguçando eles para depois fazer, então 

são todos os alunos para manusear, demora muito mais tempo e as 

vezes isso não é contemplado, então por isso que muitas vezes a gente 

não utiliza, não só comigo, mas com a maioria dos 

professores[...](Entrevista/Fran) 

 

 Dessa forma, percebemos indícios da concepção construtivista da 

experimentação, que é entendida como decorrente de uma problemática, a qual os 

alunos devem refletir possibilidades de resolução, por meio de reflexões, levantamento 

e teste de hipóteses (BORGES; MORAES, 1998). Ou seja, de modo que os alunos 

possam participar de práticas que são permeadas por perguntas, hipóteses, descrições, e 

explicações, de modo a expressarem suas conclusões.  

 No entanto, vale ressaltar que essa mesma concepção construtivista evidenciada 

na fala da professora Fran ao relatar o desenvolvimento de uma experimentação que 

ocorreu no seu contexto escolar, não condiz com sua prática ao desenvolver o único 

experimento desenvolvido pela docente, que foi vivenciado e registrado pela 

pesquisadora em seu diário, este teve caráter empirista em sua essência. Existindo, 

portanto, uma contradição na concepção de experimentação adotada pela docente, 

enquanto o professor Tássio apresentou, por meio da análise realizada, evidências da 

concepção empirista da experimentação em sua prática como docente.  

 

4.2 OFICINAS EXPERIMENTAIS – A Ciência na Cozinha! 

  

No primeiro momento, evidenciamos na análise das entrevistas, questionários e 

diário realizada com os professores Tássio e Fran, as concepções de experimento 

apresentadas por estes baseadas nas três categorias que emergiram da análise do 

conteúdo apresentadas na sessão 4.1. Nesse segundo momento, apresentamos a análise 

dessas concepções de experimentação mobilizadas no processo de construção e 

aplicação de oficinas investigativas.  
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4.2.1 Oficina desenvolvida pela pesquisadora: a salada nossa de cada dia! 

 

 

A oficina intitulada “A salada nossa de cada dia!”, presente no Apêndice 2, foi 

desenvolvida pela pesquisadora no dia 21 de novembro de 2015, com o objetivo 

principal de apresentar a experimentação investigativa aos docentes participantes da 

pesquisa, como uma metodologia que se mostra muito importante por proporcionar aos 

alunos diversas habilidades que influenciam na construção do desenvolvimento do 

conhecimento científico.  

Dessa forma, a fim de motivar a participação dos alunos na execução dos 

experimentos, apresentamos uma proposta experimental baseada na temática “cozinha”, 

que, como explicamos na sessão 2.3, se constitui um espaço propício para a 

contextualização e propagação do conhecimento científico de forma lúdica e prazerosa. 

No entanto, como nosso objeto de estudo nessa pesquisa foram os docentes que 

lecionam Ciências nas SI, solicitamos a estes que participassem de uma entrevista pós-

oficina, que foi desenvolvida após a aplicação da oficina realizada pela pesquisadora, a 

fim de analisar as concepções de experimentação e suas impressões como observadores 

da experimentação investigativa. 

A Figura 4.2 apresenta em síntese alguns momentos da oficina desenvolvida 

pela pesquisadora na turma de 5° ano do Ensino Fundamental. 

       

 

    

Figura 4.2 Oficina: A salada nossa de cada dia. 



80 
 

 

É importante destacar que levamos em consideração no desenvolvimento dessa 

oficina à promoção de experimentos investigativos que tiveram como objetivo a 

participação dos alunos na resolução de problemas relacionados à cozinha, além de 

apresentar aos professores a experimentação numa perspectiva construtivista. Todo o 

contexto da pesquisa partiu do conteúdo curricular apresentado pela escola. De modo 

que, o assunto abordado no momento era relacionado ao surgimento do mundo – Teoria 

do Big Bang, assim a oficina foi elaborada partindo desse conteúdo. Através da 

interdisciplinaridade entre geografia, português e Ciências a oficina intitulada “A salada 

nossa de cada dia” foi implementada. 

Nessa sessão nos ateremos a analisar as respostas obtidas através dessa 

entrevista pós-oficina. No entanto, é importante destacar que essa foi realizada 

exclusivamente com a professora Fran, devido à ausência do professor Tássio durante a 

execução da oficina desenvolvida pela pesquisadora na turma em que este atua como 

docente, tornando-se, portanto, inviável a analise de suas impressões ou concepções.  

Assim, quando questionamos a professora Fran sobre sua impressão a respeito 

do desenvolvimento da oficina, pudemos observar em sua resposta a admiração 

apresentada pela docente. 

Excelente! Eu amei a oficina, principalmente porque assim o desenrolar da 

oficina, você começou de um jeito, tanto que eu queria saber como que de um 

vídeo que falava da questão do mundo você puxou o assunto que era para 

trabalhar. Foi excelente, uma maneira muito diferente de se trabalhar. Em um 

ano, não sei se você percebeu, mas eu nunca trabalhei de uma forma 

semelhante a essa, da experimentação desenvolvida em uma oficina, bem 

legal! (Entrevista pós-oficina/Fran). 

 

 

Podemos inferir diante da resposta apresentada por Fran o distanciamento das 

atividades investigativas com a prática da docente. Além disso, percebemos que por 

meio da oficina, a professora Fran refletiu sobre sua postura como docente ao afirmar 

que durante todo o ano em que estava sendo acompanhada nas aulas de Ciências, ela 

nunca desenvolveu uma atividade experimental voltada para a perspectiva investigativa. 

De fato, as atividades investigativas exigem muito mais dos alunos que a decoração de 

uma fórmula específica para a resolução de um problema ou até mesmo, a relação dos 

resultados obtidos em uma situação semelhante. 

Quando questionada a respeito das mudanças que faria na oficina, como 

conhecia a proposta do trabalho e sabia que faria uma oficina semelhante em outro 
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momento, a professora Fran afirmou que esta serviria como um modelo para a 

construção da próxima.  

 

A partir dessa oficina eu vou me basear para fazer a próxima.  No caso, vai 

servir como um padrão pra mim foi excelente (Entrevista pós-oficina/Fran). 

 

 

Percebemos assim, que nossa proposta de trabalho apresentou fortes influências 

na postura da professora Fran ao planejar, organizar e desenvolver a oficina que será 

melhor detalhada na sessão 4.2.2. Nosso objetivo foi apresentar essa metodologia 

investigativa aos professores que lecionam Ciências nas SI, por perceber que a 

experimentação, nesse contexto, encontra-se pouco frequente na prática pedagógica dos 

professores, e quando desenvolvida, apresenta em sua essência fortes tendências da 

concepção empirista. 

A respeito da reflexão de como o uso de atividades práticas poderia ajudar a 

despertar o interesse no aluno e ajudá-lo a compreender Ciências, percebemos por meio 

da fala apresentada pela professora Fran após a participação no desenvolvimento da 

oficina, que quando os conteúdos são contextualizados à vivencia dos alunos, estes 

acabam despertando mais interesse e participação nas aulas.  

 

Ele vai vivenciar um pouco da prática, é você pegar um conteúdo teórico e 

permitir que eles o vivencie. Então é muito mais prático. Gostei da parte da 

oficina, onde inicialmente você pergunta o que eles acham ou acreditam que 

é, e aí depois, vai desenrolar, assim as concepções dos alunos mudam dentro 

da oficina e no mesmo dia você pode observar a mudança. Acredito muitos 

conceitos ajudam o aluno compreender a prática a partir da vivência 

(Entrevista pós-oficina/Fran). 

 

  

 Podemos identificar a partir da fala da professora Fran, a relação estabelecida 

entre os conteúdos de Ciências e a prática vivenciada pelos alunos, argumento que até 

então não tinha aparecido com frequência nas respostas obtidas através do questionário 

e entrevista analisados na sessão 4.1. Uma das razões para essa relação ter sido 

destacada na fala da docente pode estar direcionada ao fato desta ter vivenciado essa 

contextualização na oficina desenvolvida pela pesquisadora. O trabalho de Castro e 

Carvalho (2006) destaca que em uma discussão os alunos sempre irão partir do que 

conhecem a respeito do assunto, mesmo esse não tendo caráter científico, quando o 

assunto faz sentido para os alunos, estes sentem-se motivados e interessados a aprender.   
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 De fato, a professora Fran reconhece que utiliza muito pouco da experimentação 

em sua prática docente. 

Não é uma prática minha trabalhar com a experimentação. Então, a 

partir da oficina que eu amei, eu vou ter que trazer nas minhas aulas 

essa prática. Assim, eu vejo que a próxima que eu vou elaborar, eu 

vou começar a trabalhar nessa perspectiva, porque eu percebi que é 

possível. Eu sempre trabalhei com a teoria para depois fazer a prática, 

no entanto eu pude observar através da oficina que isso pode 

acontecer de forma inversa, de modo em que os conceitos são criados 

a partir da vivência (Entrevista pós-oficina/Fran). 

 

 

Por meio de sua fala podemos observar mais uma vez a relação da 

experimentação como comprovação da prática, em uma perspectiva empirista, como 

discutida no tópico 4.1.2.  

Quando questionamos a professora a respeito das vantagens que uma atividade 

experimental pode apresentar para um aluno, verificamos em sua resposta indícios da 

compreensão da concepção construtivista da experimentação.  

 

Primeiramente a questão da investigação que deu a oportunidade para 

que eles expressassem o que sabia sobre o assunto a partir dos 

questionamentos levantados, para depois eles vivenciarem 

participarem da execução das etapas, dos processos. Para a partir 

desses momentos eles fazerem a relação entre o que foi dito, o que foi 

feito e discutido com o que foi vivenciado, porque confrontar a prática 

que eles estão vendo como o que foi dito é importante para o conceito 

ficar (Entrevista pós-oficina/Fran). 

 

 

 É importante destacar na fala da professora Fran a evidência em considerar 

durante a experimentação os conhecimentos prévios apresentados pelos alunos, para que 

a investigação se inicie por meio destes. Podemos observar que nas respostas obtidas 

através dos instrumentos utilizados anteriormente, em momento algum os professores 

Tássio e Fran citaram os conhecimentos prévios dos alunos como importantes no 

processo da experimentação.  

De fato, a experimentação investigativa se apresenta como uma importante 

metodologia no processo de construção do conhecimento científico. Baseando-se no que 

é proposto por Becker (1992, p.89) ao afirmar que “A educação deve ser um processo 

de construção de conhecimento ao qual acorrem, em condição de complementaridade, 

por um lado, os alunos e professores e, por outro, os problemas sociais atuais e o 

conhecimento já construído”.  
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4.2.2 Oficina desenvolvida pela professora Fran: Cozinhar e Ciências! 

 

 A segunda oficina intitulada “Cozinhar e Ciências” foi desenvolvida pela 

professora Fran no dia 27 de janeiro de 2016, como cumprimento à proposta 

apresentada inicialmente, a de estruturar e desenvolver uma oficina investigativa que 

tivesse como temática a cozinha.   

 Assim, a oficina “Cozinhar e Ciências”, que se encontra detalhada no apêndice 

5, foi desenvolvida pela professora Fran em sua própria turma do 5° ano. Esta 

apresentou como justificativa ao desenvolvimento da oficina a seguinte resposta: 

 

Tendo em vista a necessidade da formação do professor das séries iniciais de 

Ciências, um projeto de pesquisa foi desenvolvido durante o ano letivo de 

2015 do município de Ilhéus. Neste sentido, esta oficina se torna a 

culminância do projeto, visto que após observações, interações e 

desenvolvida a oficina pela pesquisadora, a professora Fran, propõe esta 

oficina para mostrar que durante a realização deste projeto houve muita 

reflexão da prática pedagógica que a docente vem desenvolvendo nas aulas 

de Ciências (Oficina/Fran). 

   

 A partir da fala apresentada por Fran, é possível observar a importância 

direcionada pela docente ao desenvolvimento desse trabalho, visto que, muitas vezes a 

professora apresentou em suas respostas aos instrumentos utilizados nessa pesquisa, 

consciência da necessidade de uma formação mais estruturada para os professores que 

lecionam Ciências nas SI, remetendo-se à compreensão da Formação Continuada. Sua 

participação e interesse foram essenciais e serviram como motivação para a 

pesquisadora durante todo o desenvolvimento do trabalho. 

 A oficina estruturada pela professora Fran apresentou experimentos 

característicos da epistemologia construtivista, os quais visaram a interação dos 

estudantes na reflexão e teste de hipóteses para as possíveis soluções às problemáticas 

levantadas. Além de destacar em sua proposta o caráter interdisciplinar, ao afirmar que 

além de conteúdos de Ciências seriam estudados também conceitos referentes às 

disciplinas de português e matemática.  

O experimento principal consistiu no preparo de gelatinas, esse foi apresentado 

em uma perspectiva investigativa, em que as ideias prévias dos alunos foram levadas em 

consideração para a construção dos conceitos, e a participação dos alunos foram 

fundamentais para a execução e compreensão dos fenômenos estudados. Na proposta de 

oficina desenvolvida por Fran foram estudados aspectos relacionados às Ciências 
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(diferentes temperaturas e importância da água); à matemática (identificação das 

medidas de grandeza) e ao português (gênero textual abordado).  

É importante destacar que a professora estimulou também em sua proposta a 

atividade em grupo, de modo em que os alunos em sala de aula foram divididos em três 

grandes grupos, para a execução dos experimentos e reflexão das perguntas levantadas 

no processo investigativo da experimentação. Assim, podemos refletir, por meio das 

anotações oriundas do diário utilizado pela pesquisadora no processo de investigação, 

algumas considerações importantes para a compreensão da postura docente de Fran e 

suas concepções de experimentação identificadas frente à execução dos experimentos na 

oficina.  

A oficina desenvolvida pela professora Fran foi subdividida em oito momentos 

distintos, os conteúdos de Ciências, português e matemática foram ensinados ao longo 

desses. Inicialmente a professora apresentou uma receita de bolo para introdução ao 

tema de estudo, proporcionou por meio desta diversos questionamentos relacionados 

aos conteúdos a serem apreendidos pelos alunos. No entanto, a receita do bolo foi 

utilizada como uma forma de introdução do tema “Ciência na Cozinha”, pois a atividade 

experimental foi desenvolvida em um segundo momento, levando-se em consideração o 

preparo da gelatina. 

Vale ressaltar que a professora Fran foi desafiada a organizar uma oficina 

composta por experimentos que possuíssem abordagem investigativa. Ou seja, a 

professora desenvolveu uma oficina em que sua concepção empirista de 

experimentação, evidenciada em muitos momentos na sua prática didática, teve que ser 

superada.  

A seguir, apresentamos detalhadamente, com base nas anotações realizadas pela 

pesquisadora, as reflexões acerca das concepções de experimentação e postura docente 

apresentada por Fran na execução da oficina. A Figura 4.3 representa os momentos 

desenvolvidos pela oficina “Cozinha e Ciência”. 
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Figura 4.3 Desenvolvimento da oficina “Cozinha e Ciência” 

 

 

 1º momento: Leitura para gostar de ler – Uma receita (bolo) 

 

 

 Nesse 1º momento, a professora Fran introduziu a proposta da oficina 

investigativa ao contexto dos alunos, por meio da leitura de uma receita de bolo 

realizada pela docente, que se deu por meio da reflexão sobre o gênero textual adotado 

na leitura da composição da receita. É importante ressaltar que a professora iniciou seu 

discurso com questionamentos relacionados ao tipo de texto que estava sendo lido, para 

que a partir das reflexões dos alunos e dos conhecimentos prévios, estes chegassem a 

um consenso de que se tratava de um texto instrucional, em que o leitor conhece as 

etapas que devem ser seguidas para obtenção de um determinado produto. 
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 2º momento: Vídeo sobre a água e 3º momento: Discussão sobre o vídeo 

 

Estes dois momentos não foram desenvolvidos pela docente, devido a 

indisponibilidade dos equipamentos de vídeos presentes na escola, mesmo sendo estes 

reservados com antecedência pela professora Fran. Assim, podemos inferir nesse 

momento indícios do que discutimos na sessão 4.1.2 referente à experimentação em 

função da indisponibilidade de tempo ou recurso, pois por meio do planejamento da 

oficina investigativa, percebemos que a professora teve a pretensão de utilizar o vídeo 

como uma ferramenta capaz de contribuir para uma melhor reflexão e compreensão da 

variação de temperatura da água.  

 

 4º momento: Questionamentos referentes à influência da temperatura na vida 

dos alunos. 

 

Este momento aconteceu logo após a leitura da receita do bolo pela docente, em 

que alguns questionamentos a respeito da influência da temperatura no dia a dia dos 

alunos foram levantados, a fim de que estes percebessem que em situações cotidianas a 

temperatura é uma importante grandeza, que influencia diretamente na postura do 

homem em muitos aspectos.  

Foi possível observar que em alguns momentos a professora tentou relacionar a 

temperatura às questões geográficas, no entanto, esta aconteceu de maneira superficial, 

visto que, o objetivo inicial da oficina não englobou a disciplina de geografia. De fato, é 

importante destacar que além da disciplina de Ciências, a professora optou por dedicar-

se à português e matemática.  Tais questionamentos foram extraídos do diário da 

pesquisadora como referentes a esse momento. 

 

A temperatura influencia no dia a dia de vocês? E com relação ao 

clima, este interfere em alguma coisa? E no desenvolvimento de uma 

receita de bolo? (Diário/Pesquisadora) 

 

A professora Fran pediu para que os alunos registrassem suas respostas em uma 

folha disponibilizada por ela, após a entrega dessas folhas, algumas respostas foram 

lidas e discutidas em sala de aula. Nessa etapa, verificamos uma importante 

característica da experimentação investigativa, a promoção da sistematização do 

conhecimento por meio da escrita, solicitado pela docente Fran aos alunos durante o 

desenvolvimento de sua oficina.  
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 5º momento: Divisão dos grupos e análise das receitas. 

 

Este momento foi destinado à divisão dos grupos, foram formados três grupos 

com oito componentes em cada e a estes foram disponibilizadas diferentes receitas para 

análise do modo de preparo. Um grupo recebeu receita de bolo, outro de bolinho de 

chuva e o outro de bolo de copo. Após a leitura da receita pelos integrantes do grupo, a 

professora apresentou alguns questionamentos.  

 

Quais são os ingredientes comuns em todas as receitas? Após seguir o 

modo de preparo a receita já está pronta? Será que é somente colocar a 

quantidade certa de ingredientes e o bolo está pronto? O que diz na 

receita sobre esse procedimento de assar o bolo? O bolinho de chuva 

também é assado? A temperatura ambiente não é suficiente para assar 

o bolo? E com relação ao forno médio, o que vocês entendem sobre 

isso? (Diário/pesquisadora). 

 
 

Tais perguntas moveram as discussões apresentadas pela professora Fran com os 

alunos, acerca da compreensão do modo de preparo de diferentes tipos de bolos. As 

ideias apresentadas pelos alunos foram consideradas e, por meio das reflexões as 

respostas às perguntas apresentadas pela professora foram respondidas. No entanto, 

outras perguntas foram formuladas durante esse processo, como: Por que o bolo sola? O 

que o faz solar? De modo que fizessem os alunos perceberem a importância do fator 

temperatura durante o desenvolvimento de uma receita. 

É importante destacar que o único conteúdo de Ciências evidenciado pela 

professora Fran ao ler a receita foi sobre questões referentes à temperatura, 

desconsiderando qualquer outro conteúdo que pudesse ser explicado por meio do 

experimento. O fato de optar por apenas um conteúdo pode ser justificado pela 

necessidade de compreensão dos conteúdos pela docente, visto que Fran deixou bem 

explicito em suas respostas aos demais instrumentos, a necessidade de tempo para se 

apropriar dos conceitos de ciências a ser ensinado aos alunos.  

 

 6º momento: Preparo da gelatina!  

 

Este foi o momento destinado ao preparo da gelatina, onde inicialmente, a cada 

grupo foi entregue uma caixinha de gelatina e solicitado que estes transcrevessem em 

um papel o modo de preparo ao qual o material deveria ser submetido. Percebemos que 
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dentre os três grupos, um escreveu a composição da gelatina ao invés do modo de 

preparo, e ao final, a professora utilizou esse como exemplo para explicar, mais uma 

vez, o que consiste um texto instrucional. 

 A partir da receita de maionese apresentada:  

 

Dissolva o conteúdo deste pacote em 250 ml (1/4 de litro) de água 

fervente. Adicione mais 250 ml de água fria ou gelada e coloque em 

taças. Leve à geladeira até adquirir a consistência 

(Diário/pesquisadora). 

 

 

Assim, por meio dessa receita os alunos tinham que compreender o significado 

de ¼ de litro, para assim desenvolver o experimento. Então a professora iniciou a 

explicação dos conhecimentos matemáticos no quadro, apresentando para os alunos a 

importância desses na resolução de situações simples do nosso dia a dia. 

Após a identificação do modo de preparo, os grupos foram instruídos a fazer 

“sua” gelatina identificando a necessidade de verificar as temperaturas da água para que 

a receita fosse efetiva. Assim, a docente Fran organizou a sala de modo que cada grupo 

preparasse sua receita, providenciou as águas morna e gelada, e colocou os aventais nos 

alunos para execução do experimento.  

  Percebemos ao longo da oficina investigativa, proposta pela professora Fran, 

aspectos importantes que caracterizam o experimento proposto pela docente, como 

investigativo. Como por exemplo, os questionamentos levantados pela docente a fim de 

estimular a participação e reflexão dos alunos acerca dos temas estudados; os 

conhecimentos dos alunos levados em consideração durante as discussões em sala de 

aula; a atuação dos alunos no desenvolvimento dos experimentos.  

Foi possível verificar também através da observação a da desenvoltura da 

professora ao orientar os experimentos, que em determinados momentos, ela interferiu 

na execução dos mesmos ao tentar medir a quantidade de água a ser utilizada, a maneira 

com que os alunos dissolviam o pó da gelatina, entre outros. Inferimos que essa postura 

pode ser decorrente da falta de prática no desenvolvimento de atividades que visem a 

investigação, visto que no ano letivo de 2015, nenhuma de suas práticas relacionadas à 

disciplina de Ciências apresentou como proposta o caráter investigativo. 

Outro fator importante a ser destacado é que a professora Fran optou por 

desenvolver sua oficina em uma manhã, mesmo sabendo que o tempo de aula poderia 

não ser suficiente para sua elaboração.  Ela pode ter se baseado na oficina promovida 
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pela pesquisadora que também foi desenvolvida em uma manhã. Entretanto, a 

pesquisadora assim o fez pelo fato de interferir o menos possível no currículo escolar 

seguido pela docente, visto que, utilizou o conteúdo curricular ministrado pela 

professora Fran para o desenvolvimento da oficina, por meio deste as atividades que 

compuseram a oficina foram planejadas.  

Contudo, Fran não partiu do conteúdo curricular que estava abordando nas aulas 

de Ciências para o desenvolvimento da oficina, ela se baseou em conteúdos estudados 

em outros momentos. E um dos motivos que pode ter influenciado em sua postura ao 

interferir no processo de execução dos experimentos, pode ser decorrente da pressa em 

não ultrapassar o tempo da aula. 

 

 7º momento: Questionamentos e 8º momento: Degustar a gelatina. 

 

Após a orientação na execução dos experimentos referentes ao preparo da 

gelatina, a professora Fran retornou a problematizar questões pertinentes ao 

experimento.  

 O que podemos observar nesse experimento? Quais os cuidados que 

tivemos que ter? É possível fazer esta receita com água gelada 

apenas? Por quê? Quais as conclusões que chegamos? 

(Diário/pesquisadora). 

 

Durante o experimento poucos foram os questionamentos proferidos pela 

docente, após o preparo da gelatina, a professora levantou algumas questões para serem 

refletidas e respondidas pelos alunos, a fim de verificar se estes compreenderam o 

processo de preparo da gelatina e a influência da temperatura para sua obtenção. Além 

de resumir as conclusões decorrentes do desenvolvimento da oficina. Por fim, os alunos 

degustaram as gelatinas por eles produzidas.  

É importante destacar que nem todos os questionamentos levantados por Fran 

foram explicados na prática, estes foram refletidos com base nos fenômenos observados 

durante o preparo das gelatinas. De fato, seria muito interessante se a professora desse 

oportunidade aos alunos refletirem sobre o modo de preparo da gelatina sem o auxílio 

da receita, assim, seria possível observar as hipóteses levantadas pelos alunos para o 

preparo das gelatinas e os testes de tais hipóteses, para por meio desses resultados 

chegar-se a uma conclusão, de modo a ratificar os erros contidos nas hipóteses e 

despertar por meio desses, a criticidade aos alunos.  
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Dessa forma, a partir das observações realizadas no ano letivo de 2015 nas duas 

turmas de 5° ano do EF, pudemos compreender as práticas pedagógicas utilizadas pelos 

professores no seu contexto de trabalho.  E por meio da organização e desenvolvimento 

das oficinas no contexto de sala de aula da professora Fran, verificamos as concepções 

de experimentação decorrentes de sua participação no desenvolvimento e 

implementação de oficinas experimentais investigativas. No entanto, as concepções de 

experimentação apresentadas pelo professor Tássio por meio do desenvolvimento da 

oficina investigativa, não foram evidenciadas pelo fato deste não ter participado da 

execução dessa etapa da pesquisa. 

 

4.2.3 REFLEXÕES: O olhar da pesquisadora. 

 

Inicialmente, nosso primeiro contato foi com a professora Fran, que se mostrou 

interessada e disponível em atuar como colaboradora desse trabalho, muito querida por 

seus alunos e colegas de trabalho. Posteriormente, conhecemos o professor Tássio, um 

pouco mais sério e experiente, com uma postura mais exigente com seus alunos e 

solidário com os colegas, também se mostrou disposto a participar do desenvolvimento 

do trabalho.  

O perfil desses professores influenciava diretamente sua postura como docente, 

os alunos da professora Fran tinham mais liberdade para se expressar em sala de aula, 

para tirar as dúvidas, conversar com um colega. Enquanto os alunos de Tássio, sentiam-

se reprimidos com a sua presença em sala de aula, participando o mínimo possível das 

discussões e questionamentos levantados pelo docente.  

No entanto, é importante destacar que o professor Tássio ficou responsável por 

lecionar em uma turma em que de um total de 29 alunos, 26 eram repetentes. Enquanto 

a professora Fran acompanhou sua turma desde o 1º ano do EF até o 5° ano, 

estabelecendo assim, uma relação de parceria e respeito com estes. 

Com relação à participação dos docentes durante o desenvolvimento da presente 

pesquisa, podemos afirmar que a professora Fran se mostrou mais dedicada à execução 

das etapas da pesquisa e das oficinas. Acreditamos como um dos fatores que pode ter 

influenciado na postura do professor Tássio, frente à participação na pesquisa, seja a 

inadequação de sua resposta referente ao significado da experimentação, a insegurança 

de trabalhar com esta metodologia e o fato de estar sendo observado, que pode tê-lo 

inibido de trabalhar nessa perspectiva.  
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Contudo, o fato dos professores terem aceitado participar do desenvolvimento 

desse trabalho, já nos permite considera-los empenhados na busca por melhoria em sua 

prática. Como trazemos em nossa discussão, as evidências das concepções empiristas da 

experimentação prevalecem na prática pedagógica dos professores, atuar em uma 

perspectiva construtivista nas condições trabalhistas e formativas as quais esses 

profissionais são submetidos, realmente se constitui um desafio.  

Embora não tenha se observado resistência dos professores em participar desta 

proposta investigativa e construtivista, percebemos que ainda assim, esta aconteceu de 

maneira muito superficial na prática da professora Fran, o que pode ser justificado pelo 

fato da professora não ter costume de atuar na perspectiva construtivista em seu 

contexto. Enquanto ao Tássio, sua insegurança pode ter o influenciado na opção de não 

execução da oficina, o fato deste sair de sua “zona de conforto” para planejar uma 

metodologia diferente da usual, pode ter influenciado em sua postura.  

 De fato, para o desenvolvimento de experimentos na perspectiva construtivista, 

o profissional necessita de uma formação mínima, que o possibilite relacionar em suas 

atividades a origem do conhecimento às interações do sujeito com a realidade em que 

estão inseridos (BORGES; MORAES, 1998). Além disso, requer comprometimento do 

profissional docente com a sua prática pedagógica, pois estes necessitam estar 

preparados para o surgimento de situações que, muitas vezes, estão além das planejadas. 

 Assim, o planejamento de uma atividade de experimentação numa perspectiva 

construtivista está susceptível a percursos não antes pensados pelos professores. Essa 

inconstância pode influenciar em uma postura epistemológica empirista do docente 

frente ao desenvolvimento da experimentação, ao tentar controlar as situações oriundas 

da participação dos alunos na execução dos experimentos, para se alcançar um resultado 

esperado. 

 Na oficina experimental desenvolvida pela professora Fran, identificamos a 

partir das observações, situações semelhantes à descrita. O planejamento apresentado 

pela professora, a organização do ambiente para execução da experimentação, os 

questionamentos levantados até se chegar a possíveis soluções por partes dos alunos, 

não condizem com a postura da docente frente ao desenvolvimento do experimento na 

prática. 

 A preocupação referente ao tempo curricular direcionado à disciplina de 

Ciências nas SI foi um dos principais argumentos apresentados pela docente como 
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desafio a ser superado. De fato, esse fator influenciou na execução do experimento 

desenvolvido na oficina planejada pela professora Fran.  

No entanto, nos experimentos desenvolvidos pela pesquisadora em sua oficina, 

também foi possível observar situações onde a concepção empirista foi evidenciada em 

detrimento da construtivista. Como exemplo, na proposta de oficina da pesquisadora o 

preparo da maionese aconteceria de modo a entender a compreensão dos alunos acerca 

da composição da maionese e de sua participação no preparo da mesma, no entanto, 

essa etapa não aconteceu como previsto, pelo fato do tempo de aula. A pesquisadora 

desenvolveu a maior parte do experimento, enquanto os alunos observaram. 

Portanto, não consideramos que a experimentação em uma perspectiva 

construtivista seja facilmente compreendida pelos docentes e evidenciada em suas 

práticas. No entanto, acreditamos que com a sua adesão, o professor pode estimular os 

alunos a aprender de uma maneira descontraída, através da investigação e relação dos 

fenômenos investigados ao cotidiano dos alunos, de modo a despertar nesses alunos o 

senso crítico e a busca por resposta aos fenômenos que os cerca. 

 É importante evidenciar aqui a importância desse trabalho no contexto dos 

professores Tássio e Fran, nessa escola específica onde o trabalho foi desenvolvido. A 

participação desses docentes no desenvolvimento dessa proposta pode influenciá-los a 

repensar sua prática levando em consideração a experimentação como uma metodologia 

de ensino, onde os alunos participam ativamente da execução, construção e teste das 

hipóteses, para uma posterior conclusão e construção do conhecimento científico.  

Mesmo sendo um trabalho pontual, em que apenas dois professores conheceram 

um pouco da importância da experimentação na perspectiva investigativa, 

compreendemos que a possível adoção posterior desta metodologia na prática desses 

professores, pode despertar nos alunos um interesse e estimulo maior em aprender 

Ciências. No entanto, faz-se necessário que mais trabalhos sejam desenvolvidos com o 

objetivo de aproximar as Ciências e pesquisas produzidas pelas universidades ao 

contexto da educação básica, em especial das SI. Faz-se necessário também a promoção 

de grupos de extensão e Formações Continuadas para capacitar os professores que 

pouco conhecem e ensinam Ciências em suas turmas de SI. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 

Reconhecemos a importância do papel do profissional docente na consolidação 

de uma prática que possibilite o desenvolvimento do EC desde as SI. Partindo desses 

princípios, tecemos então nossas considerações ao presente estudo que teve como 

objetivo principal investigar a prática pedagógica de professoras atuantes nas SI, e o uso 

que estas fazem da experimentação, especificamente no EC, em uma escola municipal 

de Ilhéus/BA.  

Todo desenvolvimento da pesquisa procedeu do seguinte questionamento Quais 

as concepções de experimentação apresentadas por professores que lecionam Ciências 

nas SI, e como essas são evidenciadas no desenvolvimento de oficinas investigativas? 

Desse modo, conscientes da escassez de pesquisas voltadas para o EC de 

Ciências nas SI (TEIXEIRA; MEGID NETO, 2008) (LIMA; BELLO; SIQUEIRA, 

2015) e partindo do pressuposto que a experimentação é uma ferramenta pedagógica 

que está aliada ao desenvolvimento desse ensino que começa desde as SI  (OLIVEIRA; 

SOARES, 2010). Optamos por utilizar essa modalidade como objeto de estudo, e o 

desenvolvimento de Oficinas vinculadas à temática da cozinha, como forma de 

promoção de experimentos investigativos ao contexto dos professores em exercício na 

Educação Básica, que participaram da pesquisa. 

No que se compete às concepções de experimentações presentes na prática 

pedagógica dos professores, utilizamos como aporte teórico as ideias defendidas por 

Becker (2001) e Borges e Moraes (1987), para discorrer acerca das concepções de 

experimentação fundamentadas nas epistemologias empirista, apriorista e construtivista.  

Partindo das ideias defendidas pelos autores e por meio da Análise de conteúdo, 

classificamos as concepções de experimentação presentes nos argumentos apresentados 

pelos professores em resposta aos instrumentos de pesquisa submetidos. Evidenciamos 

o contexto em que essas concepções foram identificadas através da menção ao 

instrumento utilizado ao final dos trechos obtidos como respostas, ou por meio da 

descrição de situações vivenciadas no contexto escolar.  

Assim, por meio dos instrumentos de análise utilizados respondemos a questão 

de pesquisa que originou esse trabalho, referente às concepções de experimentação que 

permeiam a prática pedagógica dos professores Tássio e Fran e as concepções de 

experimentação evidenciadas a partir do desenvolvimento e execução de uma oficina 
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investigativa. Nessa perspectiva, subdividimos nossos resultados em dois momentos (i) 

concepções decorrentes das observações das aulas de Ciências e respostas aos 

questionários e (ii) concepções identificadas a partir das oficinas. 

O primeiro momento nos permitiu investigar as concepções apresentadas pelos 

professores participantes da pesquisa referente à importância da experimentação como 

metodologia de Ensino e compreender as práticas pedagógicas utilizadas pelos 

professores no período de observação. Enquanto o segundo momento nos possibilitou 

verificar as concepções de experimentação que emergem das práticas pedagógicas, a 

partir do desenvolvimento e implementação de oficinas experimentais, que tiveram 

como temática a cozinha.  

Diante do exposto, os resultados referentes ao primeiro momento aqui 

apresentado, permite-nos afirmar a evidencia de três categorias finais. Estas são 

oriundas da Análise de Conteúdo realizada por meio dos dados obtidos através da 

entrevista, questionário e anotações no diário da pesquisadora, que sintetizaram as 

concepções dos professores sobre a experimentação evidenciada em sua prática 

pedagógica.  

Na categoria intitulada “Experimentações como comprovação da prática”, 

apresentamos fragmentos decorrentes dos instrumentos utilizados em que evidenciamos 

por meio destes a ocorrência da concepção empirista da experimentação. Em muitas das 

respostas apresentadas pelos professores foi possível evidenciar a relação estabelecida 

entre a experimentação com a comprovação de teorias. Para esses docentes, essa relação 

acontece de forma implícita, onde a teoria é estudada em sala de aula e a 

experimentação pode ser utilizada como forma de demonstração ou comprovação. No 

entanto, discordamos dessa visão, por defender a necessidade da investigação na prática 

experimental, em que por meio da experimentação desenvolvida em sala de aula, o 

aluno consiga compreender ou chegar a uma determinada teoria.  

Na categoria intitulada “A experimentação relacionada a falta de tempo, recursos 

ou formação”, evidenciamos novamente a concepção empirista da experimentação na 

prática desses professores. Compreendemos que tais fatores exercem influencias nas 

concepções de experimentação apresentadas pelos docentes. Dentre estes, o requisito 

tempo e formação foram os que tiveram maior frequência na fala apresentada pelos 

docentes. No entanto, inferimos que a concepção de experimentação apresentada pelos 

docentes vai além das ideias relacionadas a falta de tempo ou recurso, é influenciada 

pela falta de conhecimento.   
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De fato, verificamos por meio das respostas apresentadas por Tássio e Fran a 

insatisfação direcionada ao currículo do curso de FI em pedagogia, por este oferecer 

apenas uma disciplina direcionada à metodologia das Ciências, que se configura, 

segundo os docentes, como insuficiente e superficial. Verificamos também o 

descontentamento dos professores com relação ao tempo destinado à disciplina de 

Ciências no currículo da educação básica, sendo oferecido apenas 2 horas/aula semanais 

para o cumprimento da disciplina.  

Tais impasses referentes ao tempo influenciam diretamente na prática docente 

dos professores, em seu contexto escolar. A professora Fran enfatizou por diversas 

vezes a questão da inviabilidade de se desenvolver experimentos em seu contexto 

escolar nas aulas de Ciências, devido ao pouco tempo disponível para o cumprimento da 

disciplina. Enquanto o professor Tássio enfatizou em suas respostas a questão da 

formação inapropriada para se atuar nessa perspectiva, por não ter tido contato com 

algumas metodologias importantes para os docentes que lecionam Ciências, em sua 

formação.  

Na categoria intitulada “Contextualização como comprovação da prática”, 

verificamos indícios da concepção construtivista da experimentação na prática docente 

desses professores. Em que, por meio das respostas aos instrumentos utilizados, ou 

mesmo pela observação das aulas ministradas por esses docentes, identificamos, em 

alguns momentos, características pertinentes à concepção construtivista da 

experimentação. De fato, tais incidências ocorreram em momentos pontuais, em que 

instantes depois, a concepção empirista ressurgia, tornando-se evidente na prática desses 

docentes.  

O professor Tássio, em um de seus argumentos apresenta a importância da 

conscientização dos alunos, da transformação social oriunda desta conscientização por 

meio do desenvolvimento de atividades que proporcionem a contextualização dos 

conteúdos à realidade destes. 

A professora Fran apresenta com mais frequência indícios da concepção 

construtivista em sua prática que Tássio, na descrição de um experimento utilizado por 

ela como exemplo, verificamos a importância apresentada pela professora na questão da 

investigação proveniente de questionamento e levantamento de hipóteses ao 

desenvolver um experimento, além disso, evidenciou a participação dos alunos como 

colaboradores na execução do experimento. No entanto, ao desenvolver o único 
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experimento proposto pelo planejamento de Ciências da escola, tais característica não 

foram evidenciadas, com tanta atenção em sua prática. 

No que se compete ao momento destinado às oficinas investigativas, é 

importante evidenciar, que por meio destas foi possível respondermos ao objetivo 

específico referente a evidencia das concepções de experimentação que são mobilizadas 

nas práticas pedagógicas a partir do desenvolvimento e implementação de oficinas 

experimentais. 

Infelizmente o professor Tássio não participou desse processo de 

desenvolvimento da oficina investigativa. No entanto, por meio da participação da 

professora Fran, verificamos as concepções de experimentação mobilizadas pela 

docente na construção e aplicação de sua oficina investigativa que teve como temática 

“Ciência na Cozinha”.  

Percebemos que a oficina desenvolvida pela pesquisadora influenciou no 

planejamento proposto pela professora Fran na implementação da oficina, a entrevista 

pós-oficina respondida pela professora Fran nos permite verificar essa influência. Por 

meio da observação dessa oficina, a professora Fran pode expressar em suas respostas à 

entrevista pós-oficina, a importância em se levar em consideração os conhecimentos 

prévios dos alunos na condução da experimentação, aspecto não apresentado como 

resposta aos instrumentos utilizados no primeiro momento dessa pesquisa.  

Por meio da proposta de oficina investigativa apresentada pela professora, 

constatamos diversas características que são direcionadas à concepção construtivista da 

experimentação, diferentemente do que foi observado em suas aulas durante o período 

letivo de 2015. No entanto, durante o desenvolvimento da oficina pela docente em seu 

contexto de trabalho, verificamos que em alguns momentos, esta atuou de forma 

implícita na perspectiva empirista. De fato, foi muito desafiador para Fran a organização 

de uma oficina em que a experimentação investigativa fosse a principal componente, 

tendo como evidência a experimentação numa perspectiva construtivista.  

Por meio desses resultados, podemos afirmar que os objetivos específicos foram 

contemplados no desenvolvimento da presente pesquisa. Visto que, conseguimos 

verificar quais as concepções de experimentação apresentada na prática e contexto de 

professores que lecionam Ciências nas SI. Além das concepções mobilizadas na 

planejamento e desenvolvimento de uma oficina investigativa que teve como temática a 

cozinha.  
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Como recomendações para área de EC, enxergamos por meio das análises 

realizadas nesse trabalho a necessidade do desenvolvimento de pesquisas destinadas às 

SI, e que possuam como temática a experimentação. 

Como perspectivas futuras, enxergamos a promoção de grupos de Formação 

Continuada para professores de Ciências que lecionam nas SI, como uma importante 

aliada na promoção de reflexões acerca das concepções de experimentação existentes na 

prática profissional do professor. Consequentemente, a compreensão da existência de 

diferentes tipos de experimentação que permeiam a prática docente e a finalidade que 

cada uma possui.  

De fato, o contato com novas estratégias e metodologias capazes de aperfeiçoar 

o processo de ensino e aprendizagem se faz muito importante, principalmente na 

sociedade contemporânea que participa de uma constante evolução, “que exige um novo 

perfil profissional capaz de localizar os desafios mais urgentes de uma sociedade 

“multimídia e globalizada” Freitas e Vilani (p.1, 2002).  

 Dessa forma, acreditamos que a FC é essencial para os professores que lecionam 

Ciências nas SI, por conceber a estes o conhecimento de estratégias e metodologias que 

a FI não foi capaz de lhes apresentar, pelos diversos problemas já discutidos, referente a 

essa formação, nesse estudo. Assim, a Secretaria de Educação deve proporcionar aos 

docentes uma política de formação continuada que  

Portanto, com a análise dos dados obtidos e discorridos neste trabalho, 

percebemos a necessidade de se repensar em uma reestruturação para cursos de FI, onde 

sejam fornecidos subsídios aos professores refletirem criticamente sobre a sua atuação 

docente e sua prática, sem descartar a reestruturação da importância do Ensino de 

Ciências nos currículos da educação básica. Em especial à Formação de Professores 

direcionada ao Ensino de Ciências nas SI. 
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ANEXO 1 

 
 

Coordenação: Assinatura da coordenadora da escola    Ciclo 3 Fase: II 

Professores: Cinco professores, incluindo os professores Tássio e Fran 

             

Objetivos:  

 Conhecer a teoria do Big Bang estudada pela Ciência. 

 Identificar outros mistérios do universo, por exemplo, como são feitos as estrelas 

e os planetas. 

 Desenvolver a habilidade escrita e oral. 

 Reconhecer que a vida no planeta terra está sempre em transformação.  

 

 

Aula 1 

 

1º Momento: Convide os alunos para assistirem o vídeo “Quero começar (grupo 

Tiquetê)”. Duração: 2min05seg. Disponível em: 

http://youtube.com/watch?v=eynbol_g2t0. Acesso em 05 de outubro de 2014.  

2º Momento: Para promover um diálogo sobre a abordagem da música, pergunte aos 

alunos: 

 Qual a maior curiosidade doa cantores? 

 Vocês já se fizeram as perguntas da música? Já perguntaram para alguém? Já 

obtiveram resposta? Quais? 

 Será que o mundo começou em janeiro? Será que ele tem começo, meio e fim? 

Será que o universo um dia começou? 

 Distribuir a letra da música para os alunos, promovendo uma discussão (como 

combinado no planejamento, entra como leitura e compreensão textual). 

 

 

Quero começar 

            Tiquequê 

 

Quero começar, mas não sei por onde 

Onde será que o começo se esconde? 

Será que o mundo começou em janeiro? 

Será que o amor começou com um beijo? 

Será que a noite começa no dia? 

Será que a tristeza é o fim da alegria? 

Será que o mar termina na areia, 

Ou ali é o começo de uma vida inteira? 

Taí o mistério que chegou até mim 

Será que o mundo tem começo, meio e fim? 

Quero começar, mas não sei por onde 

Onde será que o começo se esconde? 

http://youtube.com/watch?v=eynbol_g2t0
http://letras.mus.br/tiqueque/
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Será que o universo um dia começou? 

E esse dia especial, quem será que inventou? 

Será que Deus um dia nasceu? 

Será que o choro dele foi igual ao meu? 

Quero começar, mas não sei por onde 

Onde será que o começo se esconde? 

 

 Solicitar na agenda para que os alunos possam trazer duas bexigas para a 

próxima aula de Ciências. 

 

 

 

Aula 2 

 

Distribua aos alunos cópias do poema de Olavo Bilac: “O Universo (Paráfrase)”. 

Sorteie cinco alunos para fazer a leitura, um aluno por estrofe (Lua, Terra, Sol, Homem 

e Todos os Astros). 

 

O Universo (Paráfrase – Olavo Bilac) 

A Lua: 

Sou um pequeno mundo; 

Movo-me, rolo e danço 

Por este céu profundo; 

Por sorte Deus me deu 

Mover-me sem descanso, 

Em torno de outro mundo, 

Que inda é maior do que eu 

 

A Terra: 

Eu sou esse outro mundo; 

A lua me acompanha, 

Por este céu profundo . . . 

Mas é destino meu 

Rolar, assim tamanha, 

Em torno de outro mundo, 

Que inda é maior do que eu. 

 

O Sol: 

Eu sou esse outro mundo,  

Eu sou o sol ardente! 

Dou luz ao céu profundo . . . 

Porém, sou um pigmeu, 

Quer rolo eternamente 

Em torno de outro mundo, 

Que inda é maior do que eu. 

 

O Homem: 

Por que, no céu profundo, 
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Não há-de parar mais 

O vosso movimento? 

Astros! qual é o mundo, 

Em torno ao qual rodais 

Por esse firmamento? 

 

Todos os Astros: 

Não chega o teu estudo 

Ao centro disso tudo, 

Que escapa aos olhos teus! 

O centro disso tudo, 

Homem vaidoso, é Deus! 

 

 

 Fonte: JORNAL DA POESIA. O Universo (Paráfrase). Disponível em: 

http://www.jornaldepoesia.jor.br/bilaci06.html. Acesso em 07 de outubro de 

2014. 

 

 Aproveite para apresentar brevemente a história do poeta brasileiro, que viveu 

entre 1865 e 1918, e foi o mais popular autor do movimento literário conhecido 

como Parnasianismo. (Em anexo para estudo do professor o plano trouxe um 

texto que tratava do Parnasianismo). 

 

 Sobre o poema de Olavo Bilac, pergunte aos alunos: 

 

 Quais os personagens representados no poema? (Lua, Terra, Sol, Homem e 

Todos os Astros). 

 Vocês sabem o que são Astros? (corpos celestes, com ou sem luz própria, como 

estrelas, planetas, cometas etc.). 

 Quais dos personagens do poema são exemplos de Astros e fazem parte do 

universo? 

 O poeta Olavo Bilac utiliza duas palavras que não são muito frequentes em 

nosso dia a dia, quais são elas? 

 Vocês sabem o que significa Pigmeu e Firmamento? 

 Convide aos alunos para que cole no caderno e em seguida elaborem um 

desenho para ilustrar o poema O UNIVERSO (Paráfrase), de Olavo Bilac. 

Deixe-os livres para representar como estrofe ou como um todo.  

 

Para Casa 

 

- Pesquisar com ajuda da família, o significado das palavras: Pigmeu e 

Firmamento.  

 

 

 

Aula 3 

 

 

 

Propostas de Ciências 

http://www.jornaldepoesia.jor.br/bilaci06.html
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Ciclo: 3 Fase: II 

Conteúdo: 

 Orientação pelo tempo: do homem primitivo ao homem moderno. 

Objetivo: 

 Conhecer a história das invenções do homem para medir o tempo 

 Identificar os diferentes métodos de contagem do tempo durante os séculos 

 Desenvolver a leitura, a escrita e a habilidade oral 

 Reconhecer os diferentes tipos de relógio 

O que o professor e aluno irão fazer? 

1º momento: O professor irá fazer uma sondagem dos conhecimentos prévios dos 

alunos com as seguintes questões: 

 Como vocês acham que começou a contagem do tempo? 

 Por que os homens precisavam contar o tempo? 

 Como surgiu a ideia de dias, semanas e meses? 

Obs.: registrar no quadro as respostas mais relevantes dadas pela turma, para depois 

estabelecer comparações com a verdadeira historia da contagem do tempo. 

2º momento: O professor irá dividir a turma em grupos. Cada grupo receberá cartões 

contendo imagens e definições de períodos de tempo (ANEXO III). Os alunos terão que 

fazer relações entre a imagem e a definição correta. Após esse momento o professor 

deve dialogar coma turma sobre como eles fizeram pra relacionar as imagens com as 

suas respectivas definições.  

3º momento: O professor em seguida deverá contar a turma a história das invenções do 

homem para medir o tempo (ANEXO III). Após a contação da historia, o professor 

questionará oralmente a turma para verificar se os alunos entenderam realmente a 

história. Caso tenha ficado alguma dúvida, essa será novamente explicada pelo 

professor. Para maior fixação do conteúdo será feita uma atividade de classe para depois 

dos questionamentos orais. 

Atividade de Classe 

Agora vamos responder algumas perguntas sobre a história das invenções do homem 

para medir o tempo? 

1) Por que a necessidade de controlar o tempo desde a antiguidade foi tão 

importantes? 

2) Por que a posição dos astros era usada pelos homens primitivos? 

3) Quais os fenômenos naturais mais frequentes eram utilizados? E o que 

eles determinaram? 

4) O que os sumérios elaboraram para medir seu tempo? 

5) E os egípcios 

4º momento: O professor irá corrigir as questões e dar continuidade a aula abordando os 

diferentes relógios presentes desde a antiguidade até os momentos atuais. Para cada 

relógio explicado será apresentada uma figura e fixada ao quadro, para que eles vejam 

como eram esses relógios. 

5º momento: O professor irá pedir que os alunos sentem em dupla para construção de 

ampulhetas. Cada dupla ficará responsável por uma ampulheta. Após a construção os 

alunos farão pequenos textos sobre o que eles aprenderam da história da contagem do 

tempo:  
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 Como a contagem do tempo foi sendo construída ao longo dos séculos? 

 Quais os inventos criados para aprimorar essa contagem? 

 Vocês gostaram de construir as ampulhetas?  

 Qual foi o período de tempo que a areia gastou para passar totalmente de um 

recipiente para outro (utilizar um relógio para verificar)? 

Atividade para casa: 

Pesquisa copiada sobre o horário de verão: 

 O que é horário de verão? 

 Por que o horário de verão foi criado no Brasil? 

 Quais os Estados brasileiros não adotaram o horário de verão? E por quê? 

Recursos 

 Aula expositiva, caderno, lápis, borracha, caneta, figuras dos relógios, duas 

garrafas plásticas de refrigerante pequenas e com tampas, areia fina, fita adesiva, 

um funil. 

Avaliação: 

 Será avaliado se o aluno consegue entender a história das invenções do homem 

para medir o tempo, os diferentes tipos de relógios presentes durante os séculos 

e se apresenta envolvimento na realização das atividades propostas. 

 

 

A Origem da contagem do Tempo 

Por Ricardo Normando Ferreira de Paula 

 

De onde surgiu a necessidade de controlar o tempo? Por que acompanhamos sempre o 

relógio para controlarmos as nossas atividades cotidianas? 

A Cronologia (o estudo do tempo) é uma das invenções fundamentais da espécie 

humana! É com base neste conjunto de conhecimentos que a civilização consegue, até 

os dias de hoje, controlar e organizar sua vida e suas atividades. 

Para compreendermos este costume tão cotidiano (às vezes nem nos damos conta de 

como a influência do relógio é importante em nossas vidas) é preciso recuar à aurora da 

humanidade. 

Para os caçadores do Período Paleolítico, a posição dos astros e suas periodicidades 

eram usadas para saber quando a Lua mudaria, em que períodos as diversas estações da 

natureza aconteciam e qual sua influência no comportamento e migração dos animais 

para que a caça e a pesca pudessem ser bem sucedidas. Como viviam em bandos, uma 

caçada mal sucedida poderia comprometer sua alimentação e, consequentemente, sua 

espécie.  Já no Período Neolítico, arar a terra, semeá-la e o período de colheita 

http://www.infoescola.com/autor/ricardo-normando-ferreira-de-paula/437/
http://www.infoescola.com/pre-historia/periodo-paleolitico/
http://www.infoescola.com/lua/
http://www.infoescola.com/pre-historia/periodo-neolitico/
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precisavam de medidas de tempo precisas para que os períodos mais favoráveis fossem 

observados para que cada fase da agricultura fosse completada com sucesso garantindo, 

assim, o prosseguimento da espécie em um dado local. 

E estas medidas de tempo tinham por base fenômenos naturais repetitivos. Ora, 

antigamente, antecedendo à invenção da escrita, a humanidade não detinha 

conhecimentos acerca da construção de artefatos que os auxiliassem na medição do 

intervalo de tempo. Desta forma, recorrer aos fenômenos naturais que fossem periódicos 

tornava-se a ferramenta mais favorável naquele momento onde despontava a aurora da 

nossa civilização. Os fenômenos periódicos mais utilizados foram os movimentos dos 

corpos celestes e, a partir daí, estes fenômenos passaram a determinar as estações do 

ano, os meses e os anos. 

Exemplificando,  há cerca de 20.000 anos, os caçadores faziam medição de tempo 

contando os dias entre as fases da Lua, por meio de marcações em gravetos e ossos. 

As descobertas arqueológicas indicam que em todas as civilizações antigas, desde os 

primeiros hominídeos, algumas pessoas estavam preocupadas com a medição do tempo, 

seja por motivos religiosos, agrícolas ou de estudo dos fenômenos celestes (uma forma 

antiga de astronomia). 

Os Sumérios (povo residente na mesopotâmia) chegaram a elaborar um calendário, que 

dividia o ano em 12 meses de 30 dias, sendo que os dias eram divididos em 12 períodos 

(que equivalem a duas horas), e dividiam cada um destes períodos em 30 partes 

(aproximadamente 4 minutos). Pelo período ocupado por essa civilização (entre 5.300 e 

2.000 anos antes de Cristo), a precisão de seu calendário é fantástica! 

Além dos sumérios, os Egípcios também tinham um calendário que utilizava os ciclos 

das fases da Lua, mas que passou a utilizar o movimento da estrela Sirius, que passa 

próxima ao Sol a cada 365 dias, na mesma época em que a inundação anual do Nilo tem 

início. Isto foi muito importante para o crescimento da civilização 

Egípcia. Heródoto (historiador grego) afirmou que “O Egito é um presente do Nilo.”, já 

que a região seria apenas deserto se não houvesse este rio. 

Podemos então sintetizar, afirmando que os fenômenos celestes é que determinavam o 

período de fertilidade da terra e o comportamento dos animais, grande preocupação de 

todos os povos. 

Com o passar dos anos, muitos instrumentos para contar o tempo surgiram: relógios de 

areia, de sol, de água, ... Até chegar aos modernos relógios atômicos. Mas isto é outra 

história! 

http://www.infoescola.com/historia/sumerios/
http://www.infoescola.com/historia/mesopotamia/
http://www.infoescola.com/historia/egito-antigo-visao-geral/
http://www.infoescola.com/sistema-solar/sol/
http://www.infoescola.com/hidrografia/rio-nilo/
http://www.infoescola.com/biografias/herodoto/
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Arquivado em: História Disponível em: http://www.infoescola.com/historia/a-origem-

da-contagem-do-tempo/ 

 

 

Estudo para o professor 

 

Os Diferentes Tipos de Relógio 

 

O relógio  é um aparelho usado para indicar a hora. É considerada uma das invenções 

humanas mais antigas, atendendo à necessidade, de forma consistente, de medir 

intervalos de tempo mais curtos do que as unidades naturais: como o dia, o mês lunar, e 

os anos. Dispositivos que operam em diferentes processos físicos têm sido utilizados ao 

longo dos milênios para indicar as horas, dispositivos esses que acabaram culminando 

com os relógios hoje. A ciência relacionada aos instrumentos de medição de tempo 

chama-se Horologia. 

Antes dos relógios serem inventados, alguns dispositivos de medição do tempo se 

consagraram durante centenas de anos da Antiguidade. Os principais relógios antigos 

foram os seguintes: 

Relógio de Sol: Acredita-se que a primeira forma de noção de “marcação” do tempo do 

dia que ser humano realizou estava relacionada com a posição da sombra das coisas 

durante o dia. O relógio de Sol funciona assim, analisando a sombra projetada de um 

objeto no chão. É o mais antigo dos relógios, já que, desde os primórdios, o homem se 

deu conta de que o nascer do Sol é um fenômeno que se repete a intervalos de tempo 

regulares. O mais antigo relógio de sol conhecido foi construído por volta de 1500 AC 

no Egito, na época de Tutmosis. As linhas das horas eram marcadas na pedra a 

intervalos regulares. 

Relógio de Água: O relógio de água consiste de um recipiente de água no qual é feito 

um furo. Em seguida, recolhe-se essa água num recipiente (um jarro, por exemplo). 

Encher o jarro demanda um tempo. Este intervalo de tempo passa a ser uma referência. 

Se algum evento durou até que o jarro esteja pela metade, então, a duração desse evento 

foi a metade do valor de referência. 

Ampulheta: O relógio de areia, ou ampulheta, se baseia num princípio idêntico ao do 

relógio de água. A passagem de uma quantidade de areia de um dos recipientes num 

fundo fechado para outro, através de um orifício estreito, demanda um tempo constante, 

http://www.infoescola.com/historia/
http://www.infoescola.com/curiosidades/relogio/
http://www.infoescola.com/curiosidades/relogio/
http://www.infoescola.com/curiosidades/relogio/
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que é usado como um intervalo constante, usado como referência para a medição de 

intervalos de tempo. 

Durante os séculos XV e XVI, a ciência da fabricação de relógios prosperou como 

nunca, particularmente nas metalúrgicas das cidades alemãs de Nuremberg e Augsburg, 

e em Blois, naFrança. Os relógios se tornaram demonstrações de perícia e habilidade, 

incorporando indicadores astronômicos e movimentos musicais. Jost Bürgi desenvolveu 

relógios incrivelmente precisos para a época. A invenção do relógio mecânico no século 

13 iniciava uma mudança dramática nos métodos de medição de tempo, em processos 

contínuos, a repetição de processos oscilatórios, assim como o balanço de um pêndulo 

ou a vibração de um cristal de quartzo, que foram mais precisos. Todos os relógios 

modernos, por exemplo, usam o princípio da oscilação. 

Embora os métodos possam variar bastante, todos os relógios oscilantes, mecânicos e 

digitais, e o atômico, funcionam de forma semelhante e podem até ser dividido em 

partes equivalentes. Eles consistem em um objeto que repete o mesmo movimento 

várias vezes num mesmo intervalo de tempo, chamado de oscilador, e que esse intervalo 

de tempo seja mantido precisamente constante entre cada repetição. Ligado ao oscilador 

há um dispositivo controlador, que suporta o movimento do oscilador, substituindo a 

energia perdida pela fricção, convertendo suas oscilações em uma série de pulsos. Os 

pulsos são então adicionados em uma cadeia de algum tipo de contadores para expressar 

o tempo em unidades convenientes, geralmente segundos, minutos e horas. Então, 

finalmente, algum tipo de indicador mostra o resultado de uma forma facilmente 

inteligível. 

Os relógios modernos mais conhecidos são: 

Relógio de bolso: Por volta de 1500, Pedro Henlein, na cidade de Nuremberg, 

desenvolveu o primeiro relógio de bolso, que ficou conhecido como "Ovo de 

Nuremberg", devido ao seu formato. Foi construído basicamente de ferro, com corda 

para quarenta horas, e um precursor da "Mola Espiral". Era constituído por um 

indicador e por um complexo mecanismo para badalar. Foi sem dúvida, em muitos 

países, o acelerador para diversas invenções e melhorias, principalmente na Europa, 

engatilhando, de maneira vertiginosa, a indústria relojoeira. 

Relógio de Pêndulo: Até o ano de 1580 não existiam métodos para determinar, de uma 

forma razoavelmente precisa, intervalos de tempo relativamente curtos. Essa situação se 

modificou com a descoberta, por Galileu, do isocronismo do pêndulo. Isto é, o período 

do pêndulo não depende de amplitude do movimento oscilatório (dependendo apenas do 

http://www.infoescola.com/curiosidades/relogio/
http://www.infoescola.com/biografias/galileu-galilei/
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tamanho do pêndulo). Essa descoberta serviu de base para a construção de relógios de 

pêndulos acionados através de pesos ou molas. 

Relógio de Pulso: Os primeiros relógios usados por pessoas, com um uso não industrial 

ou científico, foram os relógios de bolso. Eram incrivelmente raros e, vistos como fortes 

sinais de riqueza, semelhante às joias, um símbolo da aristocracia daquele tempo, tendo 

ele sido inventado no fim do século XIX. O relógio de pulso foi inventado pela empresa 

Patek Philippe, embora costume-se atribuir, erroneamente, a Santos Dumont essa glória. 

O conhecidíssimo evento de Santos Dumont requisitar ao seu amigo, e joalheiro, Louis 

Cartier, um relógio que ficasse preso ao pulso, para que ele pudesse cronometrar melhor 

as suas experiências aéreas, sem correr o risco de tirar as mãos dos controles do avião. 

O tal dispositivo teria sido criado por Cartier em 1904, mas o fato esse já era um 

adereço feminino, geralmente sendo feitos por encomenda, cabendo a Santos Dumont a 

popularização do instrumento entre os homens. O relógio de pulso de popularizou 

definitivamente com a Primeira Guerra Mundial, sendo fortemente usados pelos 

soldados, que necessitavam chegar a locais com a máxima precisão de tempo possível. 

Relógio de Quartzo: O relógio de quartzo marcou a indústria relojoeira no final do 

século XX. O uso das vibrações mecânicas desse mineral, pesquisado desde a década de 

1930, é difundido na década de 1960, tornando os relógios mais precisos. Na busca de 

mais precisão, em 1967 passou-se a utilizar a radiação eletromagnética do átomo de 

césio. 

Relógio Digital: O Relógio Digital é um tipo de relógio que utiliza meios eletrônicos 

para controlar as horas. Ele utiliza um cristal piezoelétrico, capaz de gerar pulsos 

elétricos a uma frequência constante (usualmente 50 ou 60Hz). Por ser um dispositivo 

razoavelmente barato e simples, são associados a diversos outros aparelhos eletrônicos. 

Relógio Atômico: O relógio atômico permite medições de tempo até 100 mil vezes 

mais precisas que os dispositivos convencionais. Possibilitará experimentos que antes 

eram considerados impossíveis, principalmente na área da astronomia e de ondas 

gravitacionais. Como um pêndulo de relógio, o átomo pode ser estimulado 

externamente (no caso por ondas eletromagnéticas) para que sua energia oscile de forma 

regular, por exemplo: a cada 9.192.631.770 oscilações do átomo de césio-133 o relógio 

entende que se passou um segundo. Os elementos mais utilizados nos relógios atômicos 

são hidrogênio, rubídio e, principalmente, césio. É considerado o relógio mais preciso 

construído pelo homem, atrasando apenas 1 segundo a cada 65 mil anos. Assim, o 

Sistema Internacional de Unidades (SI) equiparou um segundo a 9.192.631.770 ciclos 

http://www.infoescola.com/fisica/ondas-gravitacionais/
http://www.infoescola.com/fisica/ondas-gravitacionais/
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de radiação, que correspondem à transição entre dois níveis de energia do átomo de 

césio-133. 

 

 

Aula 4 

 

Construindo o Relógio de Sol 

 

Agora vocês vão construir um relógio de sol. 

Material necessário 

 1 pote de iogurte vazio 

 1 lápis 

 Areia 

 Cartolina 

 Cola 

 Tesoura sem ponta 

Como fazer: 

Fazer um potinho de iogurte com uma cartolina redonda na boca do pote, um pouco 

maior que o pote. O lápis deve passar pelo furo central da cartolina. 

1. Desenhe na cartolina um circulo maior que a boca do pote. 

2. Recorte o círculo e faça um furo do centro. 

3. Passe o lápis pelo furo da cartolina, deixando-o bem firme. 

4. Encha o pote com areia. 

5. Cole o círculo no pote, enterrando parte do lápis da areia e parte para fora, 

deixando-o bem firme e na posição vertical. 

6. Escolha um lugar exposto ao sol para deixar o seu relógio. Faça uma marcação 

para deixa-lo sempre no mesmo lugar e na mesma posição. 

7. Deixe o relógio exposto ao sol logo pela manhã. Observe a sombra do lápis na 

cartolina. 

8. Marque, a cada hora, a sombra do lápis no círculo. Escreva as horas dentro de 

cada marca. 

Obs.: Nos dias seguintes, faça o mesmo: veja as horas pela sombra do lápis na cartolina. 

Atenção: Nunca mude o relógio de lugar ou posição! 
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APENDICE 1 
 

Tabela 1.2 IES com participação em todos ENPECs. 
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N
P

E
C

 

V
 E

N
P

E
C

 

V
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E
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C
 

V
II

 E
N

P
E

C
 

V
II

I 
E

N
P

E
C

 

IX
 E

N
P

E
C

 

T
O

T
A

L
 

1 UNESP 1 1 0 3 6 5 2 4 7 29 

2 USP 1 1 0 1 4 4 4 2 2 19 

3 UNICAMP 0 1 2 2 3 2 2 2 3 17 

4 
Não 

identificadas 
0 4 4 0 0 0 0 2 0 10 

5 UFSC 1 0 1 2 2 2 0 0 0 8 

6 UEL 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 

7 IFEUSP 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 

8 UFPE 0 0 0 0 1 2 0 1 0 4 

9 UFMG 0 2 1 0 0 0 0 1 1 4 

10 UFRN 1 0 0 0 0 0 2 1 0 4 

11 UFBA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

12 UFRJ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

13 UERJ 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

14 UTFPR 0 0 0 0 1 0 1 2 0 4 

15 Fiocruz 0 0 0 0 1 1 0 2 0 4 

16 UNIMEP 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

17 UFSM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

18 UNB 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

19 UFRP 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

20 ULBRA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

21 UFScar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

22 UFRN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

23 UEC 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

24 UNOESC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

25 Uminho 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

26 
Faculdade de 

Pitágoras 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

27 UEM 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

28 UFPR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

29 CEFET-MG 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

30 UFU 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

31 UFMS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

32 IFES 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

33 UCB 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

34 UNIRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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35 UFPA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

36 PUCRS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

37 UERGS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

38 UFPB 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

39 UFV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

40 UFAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

41 IFRJ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

42 Unifra 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

43 UNIVATES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

44 UEA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

45 UERR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

46 UFF 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

47 FEUSP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

48 FURG 0 0 0 0 0 0  1 1 2 

49 UESB/Jequié 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

  TOTAL 6 12 13 10 26 23 14 24 33 159 
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ANEXO 2 

 

ENSINANDO NA COZINHA! Investigando a Prática Pedagógica de Professores Nas Séries 

Iniciais e Suas Concepções sobre a Experimentação no Ensino de Ciências. 

 

                                

Entrevista 

 

 Qual é a sua formação? Você acredita que essa Formação Inicial te deu os subsídios 

necessários para você ministrar as aulas de Ciências? 

 Por que ensinar Ciências? Qual a importância dos alunos aprenderem Ciências? 

 Quais os principais desafios enfrentados por você ao ensinar Ciências?  

 Que tipo de metodologia você utiliza para ministrar suas aulas?  

 E a experimentação, qual a importância que ela exerce com o ensino e 

aprendizagem de Ciências? Você costumar utilizá-la em sua prática pedagógica? 

Como que os alunos se comportam diante disso? 

 Você participa ou já participou de um grupo de Formação Continuada? Qual a 

importância desses grupos como apoio aos professores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luiza Renata Felix de Carvalho Lima 

Pesquisadora responsável 
Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências 
Contatos Fone: (73) 91998720 E-mail: luiza_renata_felix@hotmail.com 

mailto:luiza_renata_felix@hotmail.com
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ANEXO 3 
 

Nome do Docente:______________________________________________________ 

Telefone:______________________________________________________________ 

E-mail:________________________________________________________________ 

Turma que leciona e tempo de formado:______________________________________ 

 

Questionário  

 

1. Qual é a sua formação? Você acredita que essa Formação Inicial te deu os subsídios 

necessários para ministrar as aulas de Ciências? Justifique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Por que ensinar Ciências? Quais os principais desafios enfrentados por você ao 

ensinar Ciências? Caso positivo, 

Justifique:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. O que você entende por experimentação e porque utilizá-la? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. Você costuma usar experimentação como uma ferramenta pedagógica em sua sala de 

aula? Justifique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. O que você consegue fazer com o tempo que possui para programar e ministrar as 

aulas de Ciências? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

6. Você participa ou já participou de um grupo de Formação Continuada? Qual a 

importância desses grupos como subsídio aos professores? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Luiza Renata Felix de Carvalho Lima 

Pesquisadora responsável 

Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências 

Contatos Fone: (73) 91998720 E-mail: luiza_renata_felix@hotmail.com 
 
 

mailto:luiza_renata_felix@hotmail.com
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APÊNDICE 2 
 
 

OFICINA: A Salada Nossa de Cada Dia! 
 

1º Momento – Abertura 
 
Rodinha: Apresentação da proposta de oficina para os alunos.  
 
Introdução: O Mundo.  
 
Assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=xUF02w2TCGQ 
 

Neste momento, provocaremos alguns questionamentos aos alunos, 

referente ao conteúdo visto no vídeo. E expandiremos a explicação para a 

necessidade da alimentação como sustento para o ser humano. 

Dessa forma, continuaremos fazendo os alunos refletirem sobre a 

quantidade de alimentos necessária para sustentar toda a população; os meios 

utilizados atualmente para otimizar o processo de manejo e produção dos 

alimentos e o uso de produtos que agem como defensivos agrícolas.  

      

Solicitaremos que os alunos escrevam em poucas linhas a definição de 
agrotóxicos. 
 
 
 Posteriormente, a docente continuará com os questionamentos: 
 

Existe algum tipo de risco referente ao uso de defensivos agrícolas? 
E os benefícios do seu uso? 

 

Assim, abordaremos algumas questões relacionadas à sustentabilidade. 

Tema que tem uma importância significativa frente aos fenômenos que 

permeiam a sociedade atual e explicaremos o real significado dos agrotóxicos. 

Dessa forma, tendenciaremos os questionamentos a um dos objetivos 

principais das aulas de Ciências, que é o aprendizado de conhecimentos 

científicos. No entanto, relacionando-os com a realidade social em que estes 

alunos estão inseridos. A escola é localizada no município de Ilhéus uma 

cidade com grande área rural, conhecida pela produção do cacau. Assim, 

existe grande chance dos alunos conviverem em suas famílias com 

agricultores.  

Registre na folha amarela o que são agrotóxicos? 

https://www.youtube.com/watch?v=xUF02w2TCGQ


121 
 

 

2º Momento – As verduras 

 

 

Alguém desta turma costuma comer verduras? 

Quais os tipos de verduras mais comuns que vocês conhecem? 

Por que comer verdura? 

E a maçã é uma verdura ou fruta? Por que a maçã fica escura 

rapidamente? 

 

Solicitaremos aos alunos que escrevam na folha amarela, a justificativa 

para responder o questionamento:  

 

 

 

 

Assim, apresentaremos a proposta de receita que temos para 

desenvolver na aula, referente à salada de maionese.  

Solicitaremos que estes alunos se higienizem e coloquem os aventais 

para o preparo do experimento. Após esse momento, iniciaremos a execução 

do experimento questionando sobre a importância de se lavar bem os 

alimentos que consumimos. Levando sempre em consideração as respostas 

apresentadas pelos alunos. De modo que, a partir dessa discussão, o 

pesquisador apresente a água sanitária como uma alternativa muito viável para 

higienizar os alimentos.  

 

 

Prática: Higienização e cozimento dos alimentos. 

 

 

O que devemos fazer para cozinhar mais rapidamente as verduras? 

Porque e como devemos higienizar os alimentos? 

 

1 colher de sopa de água sanitária para cada 1L de água. 

Esperar 15 minutos e enxaguar em água corrente. 
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Fonte: http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/alimentos/cartilha_gicra_final.pdf 

 

Essa proporção é recomendada pelo Ministério da Saúde. O ideal seria 

usar produtos especiais para limpeza desses alimentos, feitos com hipoclorito 

de sódio. Estes geralmente são encontrados em supermercados, farmácias e 

alguns postos de saúde, e a embalagem explica como usar: normalmente são 

algumas gotas por litro de água, e deixa-se as frutas e hortaliças de molho por 

cerca de 15 minutos. Por fim, é só enxaguar em água filtrada, para retirar o 

gosto e cheiro do cloro. 

A água sanitária nessa quantidade é suficiente para matar bactérias, 

protozoários, fungos e ovos de alguns parasitas, mas ela não retira os 

agrotóxicos nem elimina seus efeitos. A quantidade de agrotóxicos somente é 

diminuída, mas não completamente, com lavagem em água corrente, não 

existe uma substância capaz de elimina-los totalmente das frutas e verduras. 

O procedimento indicado pela ANVISA para higienizar as frutas e legumes é o 

seguinte: 

Passo 1. Lavar tudo bem lavado em água corrente. Por que? Para tirar a terra, os 

insetos e coisas visíveis ao olho nu nesses alimentos. Além disso, ajuda a diminuir a 

quantidade de agrotóxico presente neles. Mas então quer dizer que não sai todo o 

agrotóxico depois que eu lavo os alimentos? Infelizmente, não. É muito difícil retirar 

todo, todo o agrotóxico, mas você pode diminuir muito lavando tudo muito bem e em 

água corrente, para que o agrotóxico possa sair ralo a baixo. Se você só coloca de 

molho a remoção não é tão eficaz.  

Passo 2. Colocar os alimentos de molho em solução de hipoclorito de sódio (água 

sanitária). O correto é colocar uma colher de água sanitária para cada litro de água e 

deixar de molho por 10min. Esse procedimento serve para matar os parasitas e 

bactérias presentes na  frutas e legumes. E posso usar vinagre? Não, não pode usar 

vinagre. O vinagre é uma solução de ácido acético 4% e sua acidez não consegue 

matar esses microrganismos, o negócio é água sanitária ou aquelas soluções para 

higienizar verduras vendidas nos supermercados. Guarde o seu vinagre para temperar a 

salada depois de pronta! 

Passo 3. Enxágüe tudo muito bem, também em água corrente. Esse passo serve para 

retirar a água sanitária dos alimentos. Agora eles já estão prontinhos para serem 

devorados. 

 

 

http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/alimentos/cartilha_gicra_final.pdf
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Entretanto, caso não tenhamos esse produto especial, podemos utilizar 

a água sanitária, pois esta é produzida com hipoclorito de sódio, o mesmo 

princípio ativo, desde que o rótulo recomende esse uso. 

Muitas pessoas costumam utilizar o vinagre para esse processo, no 

entanto, de acordo com o ministério da saúde, este não possui capacidade de 

matar todos os micro-organismos presentes nos alimentos. 

 Voltando ao experimento, colocaremos as verduras que serão utilizadas 

para o preparo da salada de maionese imersas na solução preparada com a 

água sanitária, e esperaremos por 15 minutos. Paralelo a isso, questionaremos 

aos alunos sobre o que acontece quando a solução de água sanitária entra em 

contato com o alimento? E será que isso pode ser, de alguma forma, prejudicial 

à saúde? 

 Posteriormente, lavaremos os alimentos que foram imersos na solução, 

em água corrente, e iniciaremos o preparo da salada, descascando as verduras 

e cortando-as em cubinhos.  

Por que tiramos a casca das verduras? 

Existe alguma importância em comer os alimentos com casca? 

E por cortá-los em cubinhos? 

 

 Assim, enquanto estivermos executando a prática, diversos 

questionamentos estarão sendo levantados e as dúvidas estarão sendo, na 

medida do possível, sanadas. 

Após cortarmos as verduras, colocaremos dento de uma panela grande 

e preencheremos a panela com água, uma pitada de sal a gosto, e levaremos 

até a cozinha da escola, onde serão submetidas ao cozimento, e só após 

serem cozidas, serão levadas até os alunos. 

Enquanto esperam, estes responderam em uma folha azul os 

questionamentos: 

 

 

 

 

 

 

O que devemos fazer para cozinhar mais rapidamente as verduras? 

Por que e como devemos higienizar os alimentos? 
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Respaldo ao Professor:  

 

O que acontece com as verduras quando entram em contato com a 

água sanitária? 

A água sanitária é uma solução de hipoclorito de sódio, que consegue 

matar bactérias, fungos, vermes e seus ovos, isso acontece devido ao cloro 

presente na solução. Inclusive a água sanitária é tóxica para nós humanos, por 

isso temos que ter cuidado ao utilizá-la em locais fechados já que o vapor de 

cloro é extremamente irritante para a nossa via respiratória. Agora preste 

atenção: você deve ter cuidado ao comprar a água sanitária para utilizar nos 

alimentos!! Leia a composição e veja se ela contém somente hipoclorito de 

sódio e se nas indicações de uso está indicado que pode ser usada em 

alimentos. O professor deve deixar bem claro aos alunos, os riscos de utilizar o 

material inadequado. 

 

Porque quando cortamos os alimentos eles cozinham mais 

rapidamente? 

Pois, quanto mais fragmentado estiver o sólido, maior será a quantidade 

de partículas que entrarão em contato, aumentando também a probabilidade de 

ocorrerem choques efetivos e, por fim, o aumento da velocidade da reação. 

Por exemplo, se colocarmos a batata para cozinhar inteira, ou se 

cortarmos a batata em três pedaços, em qual das duas situações ela cozinhará 

primeiro? Com certeza na segunda. Isso acontece pelo fato da primeira 

apresentar apenas uma superfície da batata em contato direto com a água, já 

no segundo caso, três superfícies externas da batata têm contato direto com a 

água, isso acelera o cozimento da mesma.  

 

Qual a importância de comer alguns alimentos com casca? 

A recomendação do Ministério da Saúde é que frutas que sejam 

comidas com casca e verduras e hortaliças consumidas cruas sejam 

higienizadas ficando de molho em soluções à base de cloro, e não no vinagre.  

As cascas dos vegetais guardam a maior parte de seus nutrientes mais 

importantes, como vitaminas, minerais e antioxidantes. No entanto, na maioria 

das vezes, costumamos retirar as cascas dos alimentos antes de consumi-los. 
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3º Momento - A maionese  

 

 

Questionamentos: 

Certo! O que costumamos fazer com verduras? 

Por que devemos utilizá-las em nosso cardápio alimentar? 

E quais de vocês costumam comer verdura? De que forma? 

Ah, sim! Alguém gosta de salada de maionese? 

Quais as verduras que compõem essa salada? 

E de que é feito a maionese? E como deve ser preparada? 

 
 Neste momento, os alunos irão escrever em uma folha amarela os 

ingredientes que compõem a maionese e a forma de preparo que eles 

acreditam a que ela é submetida.  

 

 

 
Assim, após apresentação de algumas das receitas formuladas pelos 

alunos, estes receberão uma “Historinha”, retirada e adaptada do livro "A 

Cozinha é um Laboratório" de Margarida guerreiro e Paulina Mata. Esta 

explicará de forma simples como acontece a produção da maionese e serve 

como um incentivo à promoção da leitura. Para este relatório, apresentaremos 

a história na íntegra, assim como está no livro, no entanto, para o trabalho final, 

adequaremos a linguagem apresentada à realidade e modalidade de ensino 

frequentada pelos alunos. 

  

A maionese é um alimento saudável? 
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Historinha  

A Formação da Associação “A Maionese”  
 
 

V.- Chamo-me vinagre, nome que me vem diretamente do meu pai – o vinho. 
Vinagre quer dizer “vinho acre” (ou vinho azedo) e, na verdade, eu mais não sou 
de que um vinho modificado por certos micróbios – as bactérias Acetobacter – 
que transformam o álcool em ácido. Em relação a bebedeiras, estamos 
entendidos: não sou pessoa para isso. 
Por vezes sou mal interpretado, porque quando “me chegam cá os azeites”, azedo 
mesmo. Mas sou um ótimo conservante; consigo impedir que os micróbios se 
desenvolvam nos alimentos.  
 

A. - O meu nome é azeite, e a minha mãe é a azeitona. A minha tristeza é que, 
para eu vir ao mundo, ela teve que ser toda espremidinha; mas dar à luz nunca é 
fácil, nem mesmo nos humanos. Pertenço à família das gorduras (há quem nos 
chame lípidos; eles lá sabem porquê), tenho montes de ácido e dou aos alimentos 
a possibilidade de ficarem mais macios e de serem cozinhados a temperaturas 
mais elevadas do que com a água e, por isso, ficam mais saborosos. 

 

V. - Alto lá! Já vem você se  meter comigo! Sim, porque eu sou mais água do que 
ácido; aliás sou mesmo quase só água. E também te digo que, com a água, os 
alimentos ficam mais saudáveis, mantêm os sabores originais e são muito 
melhores para as pessoas doentes. E, se há coisa que eu detesto é mesmo a 
gordura. Contigo não quero ligações, não tens nada que me atraia.  

 

A. – Olha, meu inimigo, esse ódio é 100 % correspondido. Sempre que encontro 
água, junto-me logo às gorduras minhas amigas, e fazemos uma roda onde tu 
não entras nem por nada  
 

Ovo – Que pena ver vocês nestas zangas constantes! É que no mundo da cozinha 
nem há bons, nem há maus. Todos somos necessários e temos mais é que 
trabalhar em conjunto. Eu, como sabem, também tenho muita água e gordura 
(para além de proteínas e outras coisas que tais), vivo bem satisfeito e sou muito 
apreciado. Chamam-me para fazer parte de muitos pratos.  
Quem sabe se juntos não poderemos fazer uma associação deliciosa, bonita e útil? 
Eu tenho uma molécula– a lecitina – que penso que pode entrar em conversações 
com vocês e tentar pacificar as vossas relações. Já tem feito bom trabalho em 
outras situações; é uma conciliadora nata, quase uma mensageira da paz...  
 



127 
 

Lecitina – Ouvi falar no meu nome, chamaram-me? Ai, já imagino o que se 
passa. É mais uma vez o vinagre e o azeite a implicarem um com o outro. Vocês 
são mesmo imiscíveis! Mas eu sugeria-lhes uma coisa: eu cá sou assimétrica e 
tenho 3 braços. Não é que seja bonito, mas acaba por dar jeito em algumas 
situações. E posso tentar estabelecer uma ligação com o azeite com os meus dois 
braços mais compridos e, com o outro dava a mão à água. Outros familiares meus, 
os detergentes, já têm feito isto e tem resultado. Que dizem?  

A. - À partida vou desconfiado, digo já. Sou como os gatos, desconfio sempre da 
água e como o vinagre é mais água que barriga... Não é coisa que me 
entusiasme, mas... 2 
 

V. - Cá por mim posso tentar, mas se vejo o azeite a juntar-se, gota a gota, sou eu 
mesmo que o atiro ao ar e, como é tão leve, vai por fora que é um mimo.  
Lecitina – Bom, parece-me então que podemos experimentar. E, já que 
estamos em Maio, acho que a nossa associação até se poderia chamar 
Maionese. Que tal? Mas volto a lembrar, nada de grupinhos!... 

 

 

 

Após a leitura e interpretação da historinha, apresentaremos uma receita 

comum de maionese, a qual será reproduzida com a coparticipação dos 

alunos.  

 

Receita – maionese 
 
 
 
 
 
 
 

Enquanto o experimento estiver sendo executado, alguns 

questionamentos serão postos aos alunos: Como é que as gemas, vinagre e 

azeite se transformam num molho espesso e cremoso?  Qual será o papel da 

gema do ovo? 

Por fim, solicitar aos alunos que justifiquem em poucas palavras, na 

folha azul, o processo de produção da maionese. 

 

 

 

 
4º Momento- Degustação da salada de maionese 

 Ingredientes:  

- 1 Gema  

- 1 colher de sopa de Vinagre  

- 1 pitada de Sal  

- 1/2 colher de café de Mostarda  

- 2,5 dl de Azeite  

 

Preparação:  

Mistura-se a gema com o vinagre, o sal e a mostarda e adiciona-se o azeite 

muito lentamente, mexendo sempre até se obter a consistência desejada. 

O que acontece no processo de produção da maionese? 
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 Este momento será destinado para degustação da salada de maionese, 

acrescentaremos maionese às verduras cozidas, e ofereceremos aos alunos 

para degustarem um prato feito por eles, como forma de estímulo.  

 
Respaldo ao Professor  
 

 Como é que as gemas, vinagre e azeite se transformam num molho 

espesso e cremoso?  

A maionese é uma emulsão de azeite na água do vinagre. Uma emulsão 

é uma mistura homogénea de dois líquidos, em geral imiscíveis, onde pequenas 

gotículas de um deles estão dispersas no outro.  

O azeite tem que ser adicionado muito lentamente para facilitar a formação da 

emulsão. Se o adicionarmos muito depressa ele separa-se numa camada 

distinta.  

O vinagre, devido à sua acidez, provoca alterações nas proteínas da 

gema do ovo que fazem com que a mistura fique mais espessa. Ele impede 

ainda que as bactérias se reproduzam rapidamente e portanto funciona como 

conservante. 

 
 

 Então e a gema de ovo?  

O papel da gema de ovo na maionese é mais importante do que o 

simples fato de dar sabor. A gema é rica em lecitina que é um agente 

emulsificante. Um emulsificante é uma substância cujas moléculas têm partes 

que são atraídas pela água e outras pelo óleo. 

A lecitina pertence ao grupo dos fosfolipídios e é um componente 

importante das membranas celulares. Os fosfolipídios são substâncias com um 

papel importante no transporte de lipídios (gorduras) no fluxo sanguíneo, sob a 

forma de emulsões. Este emulsionante natural é muitas vezes adicionado a 

alguns produtos manufaturados, como por exemplo as margarinas.  
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O vinagre só consegue “receber” tanto azeite se tiver a ajuda das 

propriedades emulsionantes da gema do ovo. Quando se prepara a maionese, 

vai-se mexendo sempre o preparado, de modo a que o azeite se vá dividindo 

em gotículas. As moléculas de lecitina do ovo, mergulhando uma das 

extremidades (a apolar) em azeite e a outra (a polar) em água, formam uma 

camada protetora em redor das gotículas de azeite e elas ficam impedidas de 

se aglutinarem, pois repelem-se devido à carga distribuída pela sua superfície 

exterior.  

A lecitina é um emulsionante tão eficiente que apenas com uma gema se 

pode fazer uma maionese com mais de 20 litros de azeite? Parece mentira, 

não é? Só que, é claro, há que adicionar alguma água mais. 

 

Os conceitos que aqui são apresentados surgem da necessidade de 

estarem contidos em situações simples, do cotidiano dos alunos. Estes quando 

apreendidos desde cedo, podem influenciar em posturas e atitudes futuras 

vivenciadas pelos alunos, inclusive incentivando o gosto pela Ciência.  
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APÊNDICE 3 
 

 

OFICINA: “Cozinha e Ciências” 

 

 Justificativa: 

 

Tendo em vista a necessidade da formação do professor das series iniciais de 

ciências, um projeto de pesquisa foi desenvolvido durante o ano letivo de 2015 no 

município de Ilhéus. Neste sentido, esta oficina se torna a culminância do projeto, visto 

que após observações, interações e desenvolvimento da oficina pela pesquisadora, a 

professora Fran, propõe esta oficina para mostrar que durante a realização deste projeto 

houve muita reflexão da prática pedagógica que a docente vem desenvolvendo nas aulas 

de Ciências. 

 

Objetivos: 

 Identificar as diferentes temperaturas e sua importância; 

 Reconhecer o gênero textual abordado; 

 Identificar as medidas usuais (medidas de grandeza) 

 Refletir sobre a importância da água. 

Obs.: Como podemos perceber, há uma interdisciplinaridade nesta oficina, visto 

que, será abordado conteúdos não só de Ciências, mas da linguagem matemática 

e Português. 

 

 1º momento: Leitura para gostar de ler – Uma receita (bolo) 

 2º momento: Vídeo sobre a água 

 3º momento: Discussão sobre o vídeo 

 4º momento: Solicitar que os alunos respondam: 

 A temperatura e o clima fazem diferença nos eu dia a dia? Como? 

 Solicitar que os alunos avaliem a receita lida, indagando sobre a 

temperatura dos ingredientes e do forno. 

 5º momento: Dividir a turma em 3 grandes grupos, os quais deverão 

preparar uma gelatina, observando os ingredientes e o modo de preparo. 
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 6º momento: Cada grupo deverá fazer “sua” gelatina identificando a 

necessidade de verificar as temperaturas da água para que a receita seja efetiva. 

 Obs: Solicitar que os alunos identifiquem as medidas dos ingredientes. 

 7º momento: Questionamentos: O que podemos observar nesse 

experimento? Quais os cuidados que tivemos que ter? é possível fazer esta 

receita com água gelada apenas? Por quê? Quais as conclusões que chegamos? 

 8º momento: Degustar a gelatina. 

 

 
 

GELATINA 

 

 Modo de Preparo: 

 Dissolva o conteúdo deste pacote em 250ml(1/4 de litro) de água fervente. 

Adicione mais 250ml de água fria ou gelada e coloque em taças. Leve à geladeira até 

adquirir a consistência. 

 A água quente é usada para dissolver a gelatina, esfriar mais rápido para poder 

colocar na geladeira. 

 A água gelada é para acelerar o resfriamento, para ficar sólida mais rapidamente. 

  

 
 
 
 
 


