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1. Introdução e Justificativa

Este artigo busca na literatura a compreensão de métodos de pesquisa que

possam refletir o processo de ensino através de experimentos, potencializando a

utilização de aulas experimentais em sala de aula comum, assim como suas

dificuldades. Apesar das atividades práticas serem consideradas de extrema

importância pela grande maioria dos profissionais que atuam na educação, os

professores pouco usam essa ferramenta pedagógica, apontando vários fatores como

obstáculos para a realização da experimentação (BARBOSA; PIRES, 2016).

2. Objetivos

Neste estudo buscamos compreender as dificuldades que envolvem a execução

de práticas experimentais no ensino médio e profissionalizante, assim como a sua

importância no processo de ensino aprendizagem.
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3. Método

Os diversos trabalhos selecionados por método dedutivo e bibliográfico são de

fontes digitais, oriundas da plataforma Google Acadêmico e SciELO. Foram

realizados estudos em diversas fontes bibliográficas relacionadas ao tema da

experimentação, as quais relataram a importância das atividades experimentais para

um melhor aproveitamento no processo de aprendizagem, atentando tanto para os

desafios enfrentados como para a importância da implantação desta prática nas

instituições de ensino.

4. Resultados e discussões

O estudo sugere a aplicação de alternativas didáticas que incluem experiências

como facilitadora da aprendizagem de fenômenos abstratos, de difícil compreensão, e

que podem ser observados em sala de aula.

Para alguns dos autores pesquisados (VILLANI, 2016; BARBOSA, 2016;

BARTZIK, 2016; LAZZARI, 2015; SOUZA, 2017; YANO et. al., 2018), as aulas

referentes ao uso de atividades experimentais em sala de aula abrem a possibilidade

de diálogo entre os educadores e os educandos, retirando os educandos da condição

passiva. Na Educação Profissional Tecnológica (EPT) não é diferente, historicamente

pautada no uso de metodologias cartesianas, conservadoras, tecnicistas e

fragmentadas, em busca da eficiência técnica (SCHMITT, 2019; ANACLETO, 2015:

SILVA, 2018; CAMPOLIN, 2019; KENSKI, 2008).

Conforme defende Freire (1997, p. 40), “para compreender a teoria é preciso

experienciá-la”. A teoria e a prática estão ligadas, uma é complementar a outra, e por

isso é tão importante conciliar as duas ações, pois a experimentação tem a capacidade

de despertar o interesse dos estudantes promovendo o aumento da aprendizagem

(SILVA; LEÃO, 2018). Vale ressaltar que não basta que o experimento apenas

comprove a teoria em questão, mas sim que o faça relacionando a atividade com o

cotidiano do aprendiz, de forma a impulsionar o ambiente de aprendizagem. Assim, é
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importante utilizar como base aquilo que o aluno já sabe sobre um determinado

fenômeno e, a partir dele, lapidar seu conhecimento (YANO et al., 2018).

A falta de infraestrutura, tempo de planejamento ou até mesmo o despreparo

dos professores, são algumas das dificuldades mais citadas nas referências.

5. Considerações finais

Os referenciais teóricos consultados, tanto aqueles favoráveis, quanto aqueles

que ressaltam as limitações dos experimentos nos possibilitam inferir, sob diferentes

perspectivas, que o estudo merece continuidade. Para fins colaborativos, se faz

necessário o desenvolvimento de estratégias voltadas a minimização das dificuldades

e incentivo a utilização de experimentos em sala de aula, como próxima etapa a ser

cumprida no projeto de pesquisa em curso.
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