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Introdução 

As atividades experimentais são consideradas pelos 
professores de química como essências para o 
ensino de química. Porém, os professores fazem 
uso de abordagens tradicionais que enfatizam a 
comprovação de conceitos já ensinados e os 
roteiros apresentam estruturas elevadas, e pouco 
exploram a participação dos alunos
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. Tendo em 

vista as limitações deste tipo de atividade prática e 
que os professores têm dificuldades de se 
distanciarem e avaliarem suas próprias atividades 
de forma crítica, o presente estudo procurou analisar 
como um processo de reflexão orientada (PRO)
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pode levar os professores a refletir e avaliar suas 
práticas docentes. Para tanto, foi realizada uma 
ação de formação continuada, junto a professores 
de Química de algumas escolas do Ensino Médio de 
Uberlândia-MG, centrada na experimentação no 
ensino de Química como recurso para promover a 
aprendizagem. Neste trabalho são apresentadas as 
reflexões, de um professor participante, responsável 
por aulas práticas, sobre o papel de atividades 
experimentais de natureza investigativa para o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas
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 e o 

processo de formação vivenciado. 

Resultados e Discussão 

A investigação foi realizada através de encontros 
individuais, nas escolas, e coletivos, na 
universidade, entre os professores e a 
pesquisadora, com o objetivo de: identificar as 
tendências sobre a experimentação manifestadas; 
analisar e discutir os roteiros elaborados e 
reelaborados por eles, tendo em vista a formação de 
conceitos e a demanda cognitiva a ser exigida dos 
alunos. Os encontros coletivos tinham o intuito 
favorecer a troca de experiências entre os 
professores sobre as atividades experimentais 
vivenciadas em suas salas de aula, sendo essas, 
resultados das discussões e das análises 
promovidas nos encontros individuais. Os 
instrumentos de coleta de dados analisados neste 
trabalho foram as transcrições das vídeo-gravações 
dos encontros coletivos e de entrevistas semi-
estruturadas aplicadas ao longo do processo. Com 
base nesses dados, foi construído um mapa 
cognitivo considerando as percepções do professor 
sob dois eixos: o papel de atividades experimentais 
investigativas para o desenvolvimento de 
habilidades cognitivas (e1) e o processo de 
formação continuada vivenciado (e2). No primeiro 
eixo, o professor aponta que a falta de interesse dos 
alunos pelas atividades práticas aplicadas ocorria 

devido à desarticulação entre a aula teórica e a aula 
prática, ministradas por professores distintos. 
Todavia, ao final do processo formativo afirma que: 
“...agora não, a gente  estava criando uma conexão, 
então ele (aluno) via aqui (no laboratório), discutia 
um pouco aqui e terminava a discussão lá na sala, 
então eles viram uma continuidade do assunto, isso 
facilitou o aprendizado deles...”. Mas, relata que 
ainda tem dificuldades em propor questões para 
direcionar o raciocínio dos alunos, entretanto, 
considera que o desenvolvimento das habilidades 
cognitivas favorece a aprendizagem. No segundo 
eixo, pode-se destacar sua descrença inicial junto 
ao processo formativo, mas que foi sendo 
modificada, ao analisar e aplicar atividades 
experimentais de natureza investigativas elaboradas 
por outros professores participantes do PRO. Os 
resultados obtidos junto aos alunos mostraram uma 
melhora na assimilação, receptividade e 
aprendizagem. Ao analisar a ação formativa, o 
professor reconheceu-se como integrante ativo do 
processo, valorizando a não imposição de 
conteúdos e a possibilidade de analisar e procurar 
reelaborar suas próprias atividades.  

Conclusões 

Pode-se inferir que o PRO favoreceu a análise da 
dinâmica das aulas ministradas pelo professor.,  
Assim, a partir das atividades vivenciadas no PRO, 
houve uma interação entre as aulas teóricas e 
práticas e a compreensão de que conceitos 
químicos podem ser construídos em atividades 
experimentais.. O professor reconheceu a eficácia 
do PRO, apesar das dificuldades encontradas na 
elaboração de questões que demandam habilidades 
cognitivas de alta ordem
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. Nesse processo, as 

interações dialógicas os professores, juntamente 
com a pesquisadora, parece ter contribuído na 
elaboração de atividades práticas mais significativas 
para a aprendizagem dos alunos. 
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