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RESUMO: NESTE TRABALHO APRESENTAMOS UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A 
ARTICULAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS, OBJETIVANDO ANALISAR COMO TÊM SIDO ABORDADA ESSAS TEMÁTICAS PARA 
BALIZAR AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID) DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA DE 
CAÇAPAVA DO SUL/RS. ESSA PESQUISA FOI REALIZADA EM TRÊS PERIÓDICOS DA ÁREA 
QUE ABORDAM AS QUESTÕES INVESTIGADAS. NA AMOSTRA FORAM ENCONTRADOS 299 
ARTIGOS PUBLICADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS ANOS DE 2004 A 2014. A 
ANÁLISE QUALITATIVA DOS TRABALHOS REVELOU 05 ARTIGOS QUE TRATAM DA 
EXPERIMENTAÇÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PERMITEM LEVANTAR ALGUMAS 
CARACTERÍSTICAS DAS EXPERIÊNCIAS REALIZADAS. ASSIM, CONCEBE-SE QUE A 
ARTICULAÇÃO DESSAS TEMÁTICAS ESTÁ SENDO POUCO EXPLORADA, O QUE ACARRETA A 
NECESSIDADE DE UMA REFLEXÃO ACERCA DESSA ESTRATÉGIA DE ENSINO NA FORMAÇÃO 
DOCENTE COMO POTENCIALIZADOR DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. 
 

INTRODUÇÃO 
 O presente trabalho foi desenvolvido por um dos grupos de estudo do PIBID1 
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), subprojeto Química da 
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) campus Caçapava do Sul/RS. 
 Neste contexto apresentamos a revisão realizada em três revistas da área de 
Ensino de Ciências, buscando levantar as principais características das pesquisas 
desenvolvidas sobre formação de professores que utilizam como metodologia 
práticas experimentais. 

                                                            
1 O presente trabalho foi realizado com apoio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência – PIBID (Edital 2013), da CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – Brasil.  



 

 A partir desta pesquisa espera-se construir subsídios tanto para problematizar 
a experimentação na formação docente quanto para nortear futuras atividades 
relacionadas à experimentação na Educação Básica realizadas pelo grupo do PIBID. 
 

METODOLOGIA 
 A revisão foi realizada através de uma triagem dentre oito periódicos, para a 
qual selecionamos três que continham maior número de anos de publicações. A 
partir deste critério, os periódicos selecionados foram: Ciência&Educação 
(http://www2.fc.unesp.br/cienciaeeducacao-ISSN 1516-7313), Investigação em 
Ensino de Ciências (http://www.if.ufrgs.br/ienci/ISSN 1518-8795) e Química Nova na 
Escola (http://qnesc.sbq.org.br/index_site.php/ISSN 2175-2699). 
 Após a seleção dos mesmos, dividimos a busca dos artigos entre os cinco 
participantes do grupo de trabalho do PIBID e também com a professora supervisora 
do PIBID. Nesta etapa de análise preliminar cada componente do grupo ficou 
responsável por buscar os artigos que compreendiam as expressões 
Experimentação e Formação de professores em cada um dos periódicos 
selecionados, por dois anos consecutivos. 
 Para o levantamento de dados dessa pesquisa foram analisados os artigos 
publicados no período de 2004-2014 e a busca foi realizada por palavras- chave, 
pelos títulos dos artigos e pela leitura dos resumos. Foram muitas as expressões 
encontradas como sinônimos para formação de professores, dentre eles podemos 
citar: Formação Continuada de Professores (N=5), Formação Pedagógica (N=1), 
Formação Continuada (N=9), Formação Inicial (N=26), Formação profissional (N=1), 
Formação em serviço (N=4), formação e atuação docente (N=1), formação de 
pesquisadores e profissionais (N=1), auto formação de professores (N=1), 
desenvolvimento profissional de professores (N=2), formação docente (N=6), 
formação inicial e continuada de educadores (N=2), formação interdisciplinar de 
educadores (N=1), formação do educador químico (N=1), processo formativo (N=1), 
formação de professores indígenas (N=1), capacitação de professores (N=1), 
formação permanente (N=1), formação de formadores de professores (N=6), 
professores em formação (N=2), formação de professores em rede (N=2), 
treinamento de professores (N=1) e formação de professores de Química/ Física/ 
Ciências, etc (N=82).  
 O mesmo ocorreu em relação à palavra experimentação, embora esta tenha 
sido encontrada em menor número de expressões com sentido aproximado. 
 Em seguida uma nova análise foi necessária para compilar e refinar as 
expressões, chegando-se a duas expressões fundamentais: experimentação e 
formação de professores. 
 

http://www2.fc.unesp.br/cienciaeeducacao-ISSN%201516-7313
http://www.if.ufrgs.br/ienci/ISSN%201518-8795


 

ANALISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 Foram encontrados 05 artigos, a partir da amostra inicial que era de 299, para 
a qual a experimentação é tratada na formação de professores. Os dados referentes 
a esta etapa da pesquisa estão relacionados no Quadro 1. 
 Os cinco artigos que abordavam simultaneamente os temas experimentação 
e formação docente estão relacionados no Quadro 2. 
 
Quadro 1: número de artigos sobre formação docente e/ou experimentação. 

Ano de 
publicação 

Número de 
artigos por 

ano 

Número de 
artigos sobre 

Formação 

Número de artigos 
sobre 

Experimentação 

Número de artigos 
sobre Formação e 
Experimentação 

2004 27 16 11 0 
2005 22 11 11 0 
2006 23 6 16 1 
2007 22 11 11 0 
2008 34 22 11 1 
2009 34 25 9 0 
2010 29 24 5 0 
2011 36 24 11 1 
2012 31 23 6 2 
2013 20 14 6 0 
2014 21 14 7 0 

total de 
artigos 

299 190 104 5 

 
Quadro 2: artigos que abordam simultaneamente experimentação e formação docente. 

 Artigo Revista 

Artigo 
A 

Experimentação no ensino médio de química: a 
necessária busca da consciência ético-ambiental no uso 
e descarte de produtos químicos – um estudo de caso 

 
Ciência e Educação, 
2008 volume 14, nº 2 

Artigo 
B 

Contribuições pedagógicas e epistemológicas em textos 
de experimentação no ensino de química 

IENCI, agosto 2006, 
Volume 11, nº 2 

Artigo 
C 

“Projeto Aprendiz”: interação universidade-escola para 
realização de atividades experimentais no ensino médio 

Ciência e Educação, 
2011, Volume 17, 

nº 2 
Artigo 

D 
A circulação inter e intracoletiva de conhecimento acerca 

das atividades experimentais no desenvolvimento 
profissional e na docência de formadores de professores 

de química 

 
IENCI, agosto de 2012, 

Volume 17, nº2 

Artigo 
E 

Histórias de Sala de Aula de Professoras de Química: 
Partilha de Saberes e de Experiências nas Rodas de 

Formação do PIBID/FURG 

QUÍMICA NOVA NA 
ESCOLA, novembro 

2012, Volume 34, N° 4  
  



 

 O diagnóstico dos cinco artigos listados no Quadro 2 foi realizado quanto à 
natureza do trabalho (teórico, experimental), ao referencial teórico e à metodologia 
de pesquisa empregada nos artigos, bem como aos resultados obtidos em cada um 
dos artigos analisados. 
 A partir da análise dos artigos constatamos que quatro deles (A, B, D e E) são 
de natureza teórica e apenas um (C) é de relato de experiência. O artigo de relato de 
experiência refere-se a um trabalho realizado em parceria com a Universidade 
Federal do Ceará através do “Projeto Aprendiz” e duas escolas da Educação Básica 
de Fortaleza, que contou com a participação de quatro professores de escolas da 
rede pública de ensino, 12 bolsistas do programa PET (Programa de Educação 
Tutorial) e um professor universitário. A principal ação deste projeto consiste no 
“incentivo à reativação de laboratórios de aulas práticas de ciências em escolas 
públicas de Fortaleza” (FEITOSA; LEITE; FREITAS, 2011, p. 301). 
 O trabalho objetivou investigar as dificuldades dos professores na realização 
de atividades experimentais, e a superação destas dificuldades, a fim entender qual 
a contribuição do Projeto Aprendiz para a formação docente inicial e continuada. A 
superação dos obstáculos aconteceu de forma positiva tanto para os professores em 
exercício como para os futuros professores. O trabalho conjunto desses 
personagens sociais gerou a possibilidade de construção de novos conhecimentos e 
estratégias de ensino, além de aproximar os futuros professores da realidade da 
escola, fazendo-os compreender todas as dificuldades envolvidas nas propostas 
inovadoras de ensino (Idem, 2011). 
 O artigo (A) trata da conscientização das pessoas envolvidas no processo 
educacional em relação ao uso de produtos químicos e as maneiras de descarte 
desses produtos. De acordo com Silva e Machado (2008) houve a necessidade de 
um aprimoramento no ensino de química incluindo aulas experimentais. Neste 
contexto, a partir da década de 1950 diversas ações foram desenvolvidas em âmbito 
nacional com esta finalidade, destacando a produção e distribuição de kits para o 
uso no laboratório de química, produção de material didático e adaptação de 
materiais norte-americanos e realização de cursos de capacitação de professores de 
ciências. Porém, segundo os autores, geralmente estas ações pouco enfatizavam 
questões de descarte de resíduos e armazenagem de produtos químicos. Assim, 
uma das consequências dessas ações resultou em inúmeras escolas com estoque 
de produtos químicos com prazo de validade vencido, sem rótulos e muitas vezes 
sendo descartado de forma imprópria. 

 Destacam Silva e Machado (2008) que a falta de formação docente adequada 
ao desenvolvimento de aulas experimentais e conhecimento de normas técnicas de 
segurança em laboratórios, assim como de descarte desses materiais causam 
enormes prejuízos ao meio ambiente e são incompatíveis com a problemática 
ambiental. Desta forma, recomendam que sejam incluídos na formação inicial de 
professores de Química, procedimentos de segurança e gerenciamento de resíduos, 



 

para que os docentes possam planejar atividades de experimentação não deixando 
de lado o principio educativo pela prática. 

O trabalho (B) refere-se à investigação realizada sobre as propostas de 
experimento divulgadas na revista Química Nova na Escola na seção 
“Experimentação no Ensino de Química” como forma de problematizar a 
experimentação na formação docente. O objetivo desta pesquisa foi discutir as 
características metodológicas das atividades experimentais, a partir da analise de 38 
artigos publicados no período de 1995 a 2003 neste periódico. A investigação foi 
baseada em aspectos que contemplam a relação entre atividade experimental e 
motivação, a reflexão acerca da natureza epistemológica da experimentação no 
ensino, a importância do contexto dialógico no processo de aprendizagem, as 
condições materiais para o desenvolvimento de atividades experimentais e os 
conteúdos abordados a partir de experimentos (GONÇALVES; MARQUES, 2006). 

O artigo (D) trata as contribuições do desenvolvimento profissional e docência 
de formadores de professores para a aprendizagem a cerca da experimentação no 
ensino de ciências. A pesquisa foi baseada em entrevistas semiestruturadas com 
professores de disciplinas de conteúdos específicos e integradoras que atuam ou 
atuaram no curso de Licenciatura em Química. Os professores que ministram 
conteúdos específicos foram selecionados através do critério de publicação de pelo 
menos dois artigos na revista Química Nova na Escola, na sessão de Educação 
entre os anos de 1997 e 2007. Para a seleção dos professores que atuam em 
disciplinas integradoras, o critério adotado também foi publicações, porém, estas 
poderiam ser em revistas, artigos em eventos, livros ou capitulo de livros, livros 
didáticos, etc, no período de 1997 a 2007 (GONÇALVES; MARQUES, 2012). 

Os docentes pesquisados afirmaram que a principal referência que se tem 
sobre experimentação vem da graduação, especialmente de matérias de conteúdos 
específicos, mas afirmam que a falta de contextualização pedagógica nessas 
componentes curriculares geram dificuldades quando, em suas aulas, são 
trabalhadas atividades experimentais (GONÇALVES; MARQUES, 2012). 

No confronto de ideias entre professores das áreas especificas e 
integradoras, há uma discussão sobre criar uma componente curricular para 
trabalhar a experimentação na graduação, que agrega opiniões favoráveis e 
contrárias. Neste contexto todos os professores concordam que é importante que 
haja uma referência metodológica em relação à experimentação em todas as 
disciplinas que incluem atividades experimentais (GONÇALVES; MARQUES, 2012). 

O artigo E apresenta uma pesquisa realizada em Rodas de Formação do 
PIBID da Universidade Federal de Rio Grande (FURG). Esta pesquisa buscou 
compreender a formação acadêmico-profissional de seis professoras de Química, a 
partir da escrita narrativa de histórias de sala de aula desenvolvidas no ambiente 
virtual Moodle, e nas narrativas analisadas emergiram sete categorias, sendo 
detalhadas no artigo somente duas delas (DORNELES; GALIAZZI, 2012). 



 

Sobre a categoria sala de aula de química narrada nas ações de planejar e 
avaliar, Dorneles e Galiazzi (2012) apontam que os professores, ao narrar suas 
experiências e saberes, transformam-se e percebem o sentido do ser professor. 
Destacam Dorneles e Galiazzi (2012) sobre “a parceria do professor com o 
licenciando nas atividades experimentais” que nas Rodas de Formação do PIBID-
Química proporciona-se “um espaço de formação e discussão, em que licenciando e 
professor planejam e desenvolvem atividades experimentais na roda e nela discutem 
e problematizam os conceitos da química” (DORNELES; GALIAZZI, p. 263, 2012). 
 Assim, os artigos citados apresentam diferentes relações entre 
experimentação e formação de professores: a recomendação de aspectos relativos 
à experimentação, em especial no descarte de resíduos, a serem desenvolvidos na 
formação inicial ou continuada (A); a investigação de características de artigos que 
propõem atividades experimentais para o ensino de Química, visto a importância 
destes para a formação docente, objetivando problematizar a experimentação 
durante esta etapa da vida dos professores, assim como aspectos metodológicos de 
atividades experimentais (B); dificuldades em realizar atividades experimentais em 
sala de aula, e como se superariam essas dificuldades durante um projeto cuja ação 
destaque é a reativação de laboratórios de aulas práticas de ciências, a partir do 
desenvolvimento e realização experimentos, sendo os sujeitos envolvidos 
professores do Ensino Médio, bolsistas PET  da formação inicial e professor 
universitário (C); implicações do desenvolvimento profissional e a docência de 
formadores para a aprendizagem acerca da experimentação durante a formação 
inicial (D); o trabalho em conjunto entre licenciandos e professores no 
desenvolvimento de atividades experimentais em rodas de formação do PIBID-
Química (E). Nota-se, entretanto, que dois artigos (C e E) estão relacionados a 
programas desenvolvidos em universidades, PIBID e PET. 
 Os trabalhos analisados apresentam diferentes fundamentações e 
abordagens teóricas. No artigo A são destacados diversos autores, dentre eles 
Carvalho (1999) e Del Pino (1997) no que tange segurança em laboratório; no 
trabalho B, destacam-se os autores Pedro Demo (1996), Gaston Bachelard (1996) e 
Thomas Kuhn (1975) em uma perspectiva teórica sobre o educar pela pesquisa e 
epistemologia da ciência contemporânea. O trabalho C prioriza que projetos e 
pesquisas necessitam ter importância também aos sujeitos pesquisados, 
fundamentando-se em autores como Paulo Freire (2005). O trabalho D se 
fundamenta na teoria de inter e intracoletividade de Ludwik Fleck (1986, 2010) e se 
reporta em uma perspectiva pedagógica. O artigo E reporta-se a autores como 
Suárez (2008, 2010) e Bruner (2001) em relação à escrita narrativa. 
 Os artigos utilizam metodologias qualitativas de pesquisa e percebe-se 
distintos instrumentos para coleta de dados: (A) monografias de conclusão de curso 
em Licenciatura em Química, (B) levantamento bibliográfico na revista Química Nova 
na Escola, (C) Observação participativa e entrevistas em uma perspectiva de 



 

pesquisa-ação colaborativa, (D) publicações em periódicos para a escolha dos 
sujeitos pesquisados e entrevistas realizadas aos mesmos, e (E) analise de histórias 
de sala de aula narradas por professores em Rodas de Formação. 
. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A partir do trabalho de revisão bibliográfica realizado percebe-se que entre os 
anos de 2004 e 2014, foram publicados nas revistas pesquisadas maior número de 
artigos referentes à formação docente em comparação com o número de artigos 
relacionados à experimentação. Esta comparação numérica de publicações pode 
evidenciar não somente uma tendência em pesquisas, mas também a preocupação 
com a formação docente seja ela inicial ou continuada, uma vez que os artigos 
catalogados relacionam-se tanto a estes dois momentos, como a formação de 
formadores, experiências vivenciadas em disciplinas específicas, entre outros temas. 
 No que se refere à experimentação, notou-se um elevado número de artigos 
publicados que propõe experimentos a serem realizados. Estes artigos podem ser 
utilizados como subsídios a realização de atividades experimentais em âmbito 
escolar. Entretanto, outros temas relacionados à experimentação também são 
abordados, tais como relatos de experiência, cunho teórico sobre atividades 
práticas, segurança no laboratório, geração de resíduos, entre outros. Todavia, a 
constatação de alguns dos temas abordados nos artigos relacionados à formação 
docente ou à experimentação baseou-se apenas na leitura dos títulos, palavras-
chave e resumos, não sendo balizada na leitura do artigo completo. 
 Em relação aos artigos que tratam experimentação e formação de 
professores simultaneamente, objeto principal desta revisão bibliográfica, foram 
encontrados apenas cinco artigos. Estes, apesar de possuírem esta similaridade 
quanto ao tema, mostram diferenças quanto aos aspectos discutidos, como citado 
anteriormente na análise e discussão dos resultados. 
 Considera-se então que o número de artigos encontrados que relacionam 
formação docente e experimentação pode evidenciar uma escassez de pesquisas 
que abordem as correlações entre estes dois temas. Assim, concebe-se que a 
articulação dessas temáticas necessita ser mais explorada, trazendo benefícios para 
a formação docente no que se refere à experimentação, e, consequentemente a 
realização de atividades experimentais na Educação Básica. 
 Sobretudo, destaca-se que tal pesquisa propicia a reflexão a cerca do papel 
da experimentação na formação do professor, sendo que da maneira com que é 
abordada certamente influenciará a atuação futura deste profissional em sala de 
aula. Esta reflexão perpassa não somente a necessidade de promover aos 
licenciandos a oportunidade de realizar atividades relacionadas à experimentação, 
mas também a discussão sobre a aplicação desta estratégia na Educação Básica, a 
fim de potencializá-la na busca de uma educação de qualidade.  
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