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Resumo: Este artigo analisou a implementação do projeto PDE: A 

Experimentação no Ensino de Ciências: Relação Teoria e Prática, realizado com os 

estudantes do 9º Ano “A”, na Escola Estadual Professor Luiz Petrini em Jundiaí do 

Sul - Paraná, durante o primeiro semestre de 2017. Este trabalho apresentou uma 

proposta pedagógica utilizando a experimentação como uma ferramenta mediadora 

do processo ensino-aprendizagem. Foi trabalhado o tema: “A Experimentação no 

Ensino de Ciências” com intenção de atingir o conhecimento, através de um 

processo contínuo, superposto e de transformação. Os conteúdos abordados, 

constam do planejamento anual de Ciências, e são relevantes para a continuação no 

Ensino Médio. Com objetivo de superar modelos tradicionais de aulas explicativas, 

influenciadas pelo pensamento mítico e meramente teológico o projeto, por meio de 

experimentos investigativos, promoveu  a reconstrução de significados e, 

consequentemente, a construção de conceitos científicos. Desta forma a 

apropriação do conhecimento científico colaborou significativamente, conduzindo os 

estudantes para a melhoria do aprendizado na educação fundamental.  
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INTRODUÇÃO  

 

A Ciência como uma atividade humana e complexa, sofre influência de 

questões sociais, tecnológicas, culturais, éticas e políticas. Por isso ela não revela 

verdades e sim propõe modelos explicativos que podem ser desenvolvidos a partir 

de métodos científicos, ou seja, de construções humanas que permitem 

interpretações sobre os fenômenos que resultam de relações entre os elementos 

compositores da natureza, que comumente são vistos como leis e que por isso 

precisam ser discutidos e analisados através da experimentação.  

Porém, pesquisas revelam que no ensino de Ciências acontecem poucas 

atividades experimentais, e quando são desenvolvidas, normalmente ocorrem de 

forma mais ilustrativa, limitadas à execução de procedimentos experimentais, que na 

maioria das vezes não abrem espaço para reflexões sobre a atividade realizada, 

porque não há uma problematização. 

Para Moraes (1998), as aulas experimentais podem funcionar como um 

contraponto das aulas teóricas, um poderoso catalisador no processo de aquisição 

de novos conhecimentos, pois a vivência de uma experiência facilita a fixação do 

conteúdo a ela relacionado. 

  

(...) a incrível falha das escolas tradicionais, até estes últimos anos 
inclusive, consiste em haver negligenciado quase que sistematicamente a 
formação dos alunos no tocante à experimentação. (...) uma experiência 
que não seja realizada pela própria pessoa, com plena liberdade de 
iniciativa, deixa de ser, por definição, uma experiência, transformando-se 
em simples adestramento, destituído de valor formador por falta da 
compreensão. (PIAGET, 1998 apud GIOPPO; SCHEFFER; NEVES,1998, p. 
39) 
 

  
A realização de experimentos, em Ciências, representa uma excelente 

ferramenta para que o aluno possa estabelecer a dinâmica e indissociável relação 

entre teoria e prática. 

A importância da experimentação no processo de aprendizagem também é 

discutida por Bazin (1987 apud BRASIL, 1998) que, em uma experiência de ensino 

não formal de Ciências, aposta na maior significância desta metodologia em relação 

à simples memorização da informação, método tradicionalmente empregado nas 

salas de aula. 



A função do ensino experimental está diretamente relacionada com a 

consciência da necessidade de adoção, pelo professor, de uma postura diferenciada 

sobre como ensinar e aprender ciências, sendo que o ambiente escolar é um local 

apropriado para construção de um conhecimento científico, onde o professor seja o 

mediador das ações. 

É de suma importância levar esse tipo de aula para o aluno, para que o 

mesmo possa explorar suas potencialidades, bem como aliar suas habilidades ao 

que está aprendendo. Precisamos pensar em formar estudantes que tenham prazer 

pela pesquisa, pela observação de fatos e que busquem na experimentação as 

conclusões de suas hipóteses. Assim sendo, teremos a formação de indivíduos que 

se preocupem com seu meio em que vive e que busque alternativas para melhorá-

lo. 

Nesse sentido, o professor deve auxiliar os alunos na exploração, 

desenvolvimento e modificação de suas „concepções ingênuas‟ acerca de 

determinado fenômeno para concepções científicas, sem desprezá-las.  

Com este trabalho visou aprofundar os estudos teóricos a partir de aulas 

experimentais para o ensino de Ciências como forma de promover a aprendizagem 

e o desenvolvimento dos alunos do 9º Ano da Escola Luiz Petrini -  Ensino 

Fundamental, não apenas para despertar o interesse pela disciplina, mas também 

para auxiliar a estabelecer relações teoria-prática.  

 No início da implementação do PDE, fora apresentado aos estudantes, o 

trabalho que desenvolveríamos neste semestre, onde por meio de experimentos 

promoveria o aprendizado de conceitos científicos, bem como aliar à sua prática. A 

implementação ocorreu em turno diferente do qual estuda, devido a não ter aulas 

com a referida turma e estar em direção de outra escola.  

  Foi realizado experimentos sobre Matéria e Energia, Estados Físicos da 

Matéria, Movimento, Leis de Newton e Funções Inorgânicas, com materiais de 

laboratórios e alternativos, para subsidiar na fundamentação de conceitos. 

No decorrer das atividades, foi definido os critérios de avaliação, com 

utilização de fichas para o acompanhamento individualizado e em grupos, levando 

em conta sempre que avaliar é um ato rigoroso de acompanhamento da 

aprendizagem. "É ela que permite tomar conhecimento do que se aprendeu e do que 

não se aprendeu e reorientar o educando para que supere suas dificuldades, na 

medida em que o que importa é aprender" (LUCKESI, 2005). 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

As Diretrizes Curriculares da Educação Básica (PARANÁ, 2008), propõem 

uma orientação política curricular, que tem por objetivo a construção de uma 

sociedade justa, com iguais oportunidades para todos. Diante disso, os conteúdos 

disciplinares devem ser trabalhados de forma contextualizada, com o 

estabelecimento de relações interdisciplinares. Neste contexto, destaca-se três 

aspectos os quais são imprescindíveis: a história da ciência, a divulgação científica e 

a atividade experimental. 

 As atividades experimentais são estratégias tidas como fundamentais para o 

Ensino de Ciências desde sua origem por sua natureza investigativa, pois auxiliam a 

aprendizagem de conceitos científicos, facilitando aos estudantes interpretações, 

discussões e confrontos de opiniões. 

 

Entende-se por atividade experimental toda atividade prática cujo objetivo 
inicial é a observação seguida da demonstração ou da manipulação, 
utilizando-se de recursos como vidrarias, reagente, instrumentos e 
equipamentos ou de materiais alternativos, a depender do tipo de atividade 
e do espaço pedagógico planejado para sua realização (PARANÁ, 2008, p. 
71). 
 

 

Neste sentido, o que se propõe com o currículo da Educação Básica é 

oferecer ao estudante a formação necessária para a transformação da realidade 

social, econômica e política.  

Segundo Kovaliczn (1999) as articulações entre teoria e prática, 

conhecimento científico e do senso comum, são de extrema importância, pelo fato 

da disciplina de Ciências ser, de certa forma tida como uma ciência experimental, de 

comprovação científica e articulada a pressupostos teóricos.  

Arruda e Laburu (1998) também expõem a necessidade de ajustar a teoria à 

realidade, porque a Ciência deve revestir-se de uma troca entre experimento e 

teoria, mas não existe uma verdade final a ser alcançada, e sim, uma teoria que 

deve servir para organizar os fatos e os experimentos, a fim de adaptá-los à 

realidade.  

Assim, as atividades de experimentação são importantes ao ensino de 

Ciências, por se apresentarem de forma criativa e diferenciada do ensino tradicional. 

Intervindo de maneira profícua no desempenho dos alunos, mas é preciso ser 



utilizada de forma coerente e consciente, para fazer das aulas momentos 

fascinantes e enriquecedores em termos de conhecimento científico.  

Diante disso, é preciso que o professor entenda a importância de um bom 

planejamento para prover a relação com a teoria dentro de um contexto histórico e 

da elaboração de registros referentes à atividade experimental proposta, 

incorporando o uso das tecnologias, estimulando o levantamento de hipóteses e a 

discussão sobre as mesmas durante a realização da atividade experimental, por 

serem elas o norte da investigação científica, como colocam Silva e Zanon (2000).  

De acordo com Lunetta e Hofstein (apud Matos, 2001) as atividades 

experimentais possibilitam melhorar o cognitivo do aluno - desenvolvimento 

intelectual, a aprendizagem de conceitos científicos, a melhoria das capacidades de 

resolução de problemas, o aumento da compreensão da ciência e de métodos 

científicos, entre outros; o lado  prático – melhor desempenho nas investigações 

científicas, na análise de dados de investigação, na comunicação e no trabalho em 

grupos; o campo afetivo – melhoria nas atitudes face à ciência, na capacidade de  

compreensão e atuação no ambiente em que vive.  

A prática da experimentação conforme Fagundes (2007) deve ser um meio, 

ou uma estratégia para alcançar um aprendizado, e não o fim. Por isso é preciso   

desmistificar a visão de alguns professores de que após passar uma informação 

teórica, deve-se propor aos seus alunos uma prática como forma de comprovar o 

que foi dito e não como busca de um aprendizado científico ou de repostas às 

hipóteses levantadas previamente.  

 

Para favorecer a superação de algumas das visões simplistas 
predominantes no ensino de ciências é necessário que as aulas de 
laboratório contemplem discussões teóricas que se estendam além de 
definições, fatos, conceitos ou generalizações, pois o ensino de ciências, a 
nosso ver, é uma área muito rica para se explorar diversas estratégias 
metodológicas, no qual a natureza e as transformações nela ocorridas estão 
à disposição como recursos didáticos, possibilitando a construção de 
conhecimentos científicos de modo significativo (RAMOS, ANTUNES; 
SILVA, 2010, p. 8).  

 
 

Fica, portanto, claro, que o experimento por si só não possibilita a 

aprendizagem conceitual, porque a ação pedagógica não proporciona a construção 

do conhecimento científico, que é o real objetivo do ensino de Ciências.   

Ao seguir estes critérios, busca-se privilegiar a participação do estudante na 

construção do conhecimento, pois eles não serão meros expectadores e receptores 



de conceitos, teorias e soluções prontas. Pelo contrário, participarão da resolução 

dos problemas propostos pelo professor ou por eles próprios, elaborando hipóteses, 

coletando dados, analisando, concluindo e socializando os resultados com os 

colegas. Nesse processo, o professor é o mediador, o questionador, que conduz as 

experiências com perguntas, propondo desafios para que os alunos levantem suas 

próprias hipóteses e proponham possíveis soluções para o problema, como colocam 

Gonçalves e Galiazzi (1998).  

A disciplina de Ciências instiga a curiosidade de todos e quando a 

relacionamos com algo significativo, o desinteresse e a apatia por aprender 

diminuem.  

Por fim, para alcançar os objetivos propostos as atividades devem ser 

pensadas, analisadas e delimitadas previamente pelo professor antes de sua 

aplicação e que possamos abusar sempre dessa ferramenta poderosa que fomenta 

o ensino e revela o potencial do estudante. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O projeto de intervenção pedagógica “A Experimentação no Ensino de 

Ciências: Relação Teoria e Prática” foi desenvolvido com a proposta de contribuir no 

processo ensino-aprendizagem dos estudantes do 9º Ano do Ensino Fundamental, 

da Escola Estadual Professor Luiz Petrini, no município de Jundiaí do Sul – Paraná, 

na disciplina de Ciências por meio da incorporação de práticas experimentais.  

Os trabalhos deram início na Semana Pedagógica de fevereiro de 2017, onde 

foi apresentado à direção, equipe pedagógica, professores e funcionários, sobre o 

planejamento das ações a serem trabalhadas no primeiro semestre, nas aulas de 

Ciências.  

A implementação tornou as aulas de Ciências mais atrativas e proporcionou 

uma melhora significativa na aprendizagem dos estudantes. 

Os conteúdos estudados e experimentados foram de acordo com as diretrizes 

do 9º ano e selecionados a partir de critérios que levassem em consideração o 

desenvolvimento cognitivo do estudante. 

As práticas experimentais foram relacionadas diretamente com assuntos das 

disciplinas de Física e Química, pois é nesta série que inicia o estudo de conteúdos 



que serão aprofundados no ensino médio e que são de suma importância para seu 

aprendizado. 

 

Etapa 1 –  Diagnóstico, Apresentação e Aplicação do Questionário 

 

A aplicação de um questionário possibilita ser um instrumento norteador das 

ações, bem como na obtenção de dados relevantes para condução de um trabalho 

pedagógico eficiente, levando sempre em conta  o conhecimento que os alunos 

trazem consigo, necessários para construção de um conhecimento científico 

concreto. 

Esta atividade foi realizada no mês de março, onde foi explicitado o 

cronograma de trabalho, o qual consta na Unidade Didática.  

Iniciou com a aplicação de um Questionário Individual contendo as seguintes 

questões:  

1. Você gosta das aulas de Ciências. 

(    ) Sim    (    ) Não     Por quê: 

2. Qual o conteúdo que mais atraiu/gostou em aprender.  

 

3. Ocorrem realizações de experimentos nas aulas de Ciências.  

(    ) Sim    (    ) Não  

 

4. Existe laboratório em sua escola. 

(    ) Sim    (    ) Não 

 

5. Você conhece algum tipo de material de laboratório. 

(    ) Sim    (    ) Não     Qual(is): 

 

6. Você já participou ou presenciou pelo professor algum tipo de 

experimento.  

(    ) Sim    (    ) Não     Qual(is): 

 

7. Você acha possível realizar experimentos na escola em que estuda. 

(    ) Sim    (    ) Não     Justifique:    

 



8. Você já assistiu programas que relatam sobre experiências. 

(    ) Sim    (    ) Não     Qual(is): 

 

9. Você conhece algum site que ensina ou apresenta práticas experimentais.  

(    ) Sim (    ) Não Qual(is):  

 

Obtive as seguintes considerações, referente ao diagnóstico: 

A maioria  dos estudantes apreciam e gostam das aulas de Ciências. Os 

conteúdos que mais gostaram de aprender foram os estudos da Célula, onde 

tiveram que desenhar e construir célula animal e vegetal.  

Eles também disseram que poucos experimentos são realizados e que a 

escola não dispõe de laboratório e que conhecem poucos materiais de laboratório. 

Poucos alunos participaram de práticas experimentais. Não apresentam costume de 

pesquisar sites que relatam tais práticas, bem como não assistem programas 

relacionados à questão.   

A resposta sim, foi unanime na questão 7, demonstrando muito interesse na 

realização de práticas, mesmo não tendo equipamentos específicos de laboratórios. 

A coleta de dados, realizado na aplicação do questionário foi muito relevante, 

e possibilitou uma reflexão aprofundada o qual se tornou relevante para a sequencia 

do projeto.  

 

Etapa 2 – Montagem de Grupos e Escolha dos Temas Experimentais 

 

Promover o desenvolvimento de um trabalho em grupo é fundamental para o 

reconhecimento de habilidades e potencialidades do estudante. O debate, a decisão 

e o respeito, torna importante momento na formação integral, onde valoriza a troca 

de experiências e fortalece a interação entre os sujeitos. 

Nesta etapa, com a orientação do professor, ocorreu a escolha dos temas 

experimentais. Os temas selecionados foram:  Matéria e Energia (Demonstração da 

massa do ar atmosférico e comprovação das diferentes densidades em relação à 

água), Estados Físicos da Matéria (Mudanças de estado), Movimento (Referencial, 

velocidade, retilíneo uniforme e retilíneo uniforme variado), Leis de Newton 

(Princípio da inércia e da dinâmica) e Funções Inorgânicas (Condutividade elétrica 

e Indicadores ácido-base). 



Ficou decidido também, a formação de grupos de trabalho pequenos, de três 

a cinco alunos, oportunizando melhor interação e desenvolvimento da 

aprendizagem. A maioria dos estudantes, nessa etapa, foram envolvidos pelos 

temas propostos, e animados para o início da fase experimental. 

 

Etapa 3 – Visitação à Universidade 

 

A aula de campo torna uma importante metodologia de trabalho e um 

facilitador da aprendizagem, proporcionando ao aluno um trabalho fora da sala de 

aula, auxiliando na construção do conhecimento e conduzindo o estudante a um 

universo de possibilidades, através da observação e participação. 

Neste intuito, foi realizada a visitação na Universidade Estadual do Norte 

Pioneiro – UENP/JACAREZINHO sob a orientação do Professor Juarez Assis 

Soares, onde os estudantes puderam conhecer os laboratórios da UENP/CCHE e 

interagir com algumas práticas experimentais realizadas pelos acadêmicos da 

Instituição. Foi realmente gratificante essa etapa do projeto, e um envolvimento 

único de integração de estudantes do ensino fundamental e universitários. Destaco 

que a Universidade consta com laboratórios e instrumentos específicos que estimula 

o aprendizado.  A visita proporcionou aos alunos relacionar os conteúdos aprendidos 

na escola com a realidade. Essa visitação promoveu também despertar a 

curiosidade e estimulou-os a se envolver mais com o projeto, instigando novas 

ideias aos grupos. 

 

Etapa 4 – Planejamento e Montagem dos Experimentos 

 

Nesta atividade, sob orientação do professor, os estudantes foram levados 

para a pesquisa dos temas, construção dos problemas, formulação de hipóteses, 

planejamento e realização do experimento. Ocorreu a problematização, onde o 

conhecimento prévio do estudante fora esclarecido. 

Destaco que, estando na direção de um colégio de ensino médio, tive que 

implementar em outro turno, do qual estavam estudando. 

Ocorreu, nesta etapa uma espécie de “treinamento” dos experimentos e da 

teoria, para posteriormente serem apresentados aos demais grupos.  



 Os experimentos e a montagem foram preparados com materiais de 

laboratórios, recicláveis e ou diversos. 

 

Etapa 5 – Apresentação dos Experimentos: 

 

Sala de aula: 

Nesta atividade, após a preparação, os grupos de estudantes fizeram suas 

apresentações às demais equipes, em sala de aula, onde anotavam suas hipóteses 

e questionamentos através de uma ficha de acompanhamento das atividades 

experimentais. Na ficha constam os seguintes itens: Nome do estudante, 

experimento, observação, hipóteses, experiência, conclusão.  

Os grupos expuseram seus trabalhos de forma fascinante e enriquecedora, 

culminando com uma espetacular apresentação as demais turmas da escola, 

através da demonstração, investigação e avaliação, sempre mediada pelo professor. 

Foi solicitada autorização dos responsáveis para a participação dos 

estudantes no trabalho proposto e os mesmos foram fotografados. 

O presente projeto foi muito bem aceito pelos estudantes, atingindo os 

objetivos propostos no projeto de intervenção, potencializando suas habilidades e 

enfrentando com eficiência as dificuldades que antes apresentava. 

 

Comunidade escolar: 

Nesta atividade os alunos organizados em grupos de três pessoas fizeram a 

exposição de seus trabalhos de pesquisa aos demais alunos da escola, no período 

vespertino. Nesse dia estava presente o Professor Orientador do PDE, bem como, a 

participação da direção, equipe pedagógica, professores, funcionários e alunos, 

todos presenciaram práticas experimentais preparadas pelos alunos nas etapas 

anteriores.  

Portanto, ficou visível, com essa etapa a necessidade das atividades 

experimentais nas aulas de Ciências como instrumento de ensino, pois ela tem um 

papel amplo, promovem o estimulo e o interesse dos alunos pelo fato de 

conseguirem ver o conteúdo de maneira diferente, despertando habilidades e 

sentimentos. 

 

 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O projeto de Experimentação no Ensino de Ciências: Relação Teoria e 

Prática, realizado com os estudantes do 9º Ano “A”, na Escola Estadual Professor 

Luiz Petrini em Jundiaí do Sul - Paraná, durante o primeiro semestre de 2017, 

contribuiu de forma eficiente, incentivadora e prazerosa, no que diz respeito ao 

aprendizado dos estudantes. 

Houve a participação de todos que estavam em suas equipes de trabalho, 

com empenho na investigação, contextualização e na apresentação dos resultados.  

A atividade proposta despertou a motivação dos estudantes; levando em 

consideração as ideias prévias sobre o fenômeno quem estava analisando. Permitiu 

a emissão de suas próprias hipóteses; possibilitou diferentes formas de 

experimentação; fomentou a discussão entre os grupos; enfatizou aspectos 

qualitativos e não somente quantitativos. Possibilitou, através da história da Ciência, 

a discussão de alguns problemas existentes na comunidade científica. 

A visitação na UENP Jacarezinho, proporcionou conhecer os laboratórios da 

Instituição, participar em diversas experiências práticas, realizadas pelos 

acadêmicos, despertando o interesse nos alunos em diversas áreas de Ciências, 

momento ímpar na vida destes alunos. 

As atividades experimentais de natureza investigativa vieram de encontro com 

as expectativas do trabalho, pois contribuíram na aquisição de conhecimento 

científico e a apresentação final atingiu os objetivos propostos do projeto. 

Ocorreram também apoio e envolvimento da direção, equipe pedagógica e 

professora da disciplina.  

Notei pelo GTR que muitas escolas não constam com laboratórios e materiais 

específicos, mas este fator não pode justificar a  não inserção de metodologias 

inovadoras no ambiente de trabalho, pois ela pode ser implementada tanto com 

equipamentos tradicionais de laboratório bem como materiais alternativos. 

O projeto de experimentação em ciências desafiou a inteligência dos alunos, 

instigou sua criticidade, possibilitou a discussão e confronto de opiniões, facilitando a 

interpretação de conceitos e demonstrando que Ciência não é uma disciplina 

estática, mas que está em constante evolução. 

Enfim, destaco que o professor quando comprometido com o trabalho e 

preocupado com o aprendizado dos discentes, desenvolve práticas metodológicas 



diferenciadas, as quais contribuem para fundamentar o conhecimento científico dos 

estudantes, bem como melhorar a qualidade da educação e do ensino.  
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